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APRESENTAÇÃO 
PRESIDÊNCIA ANPEd

Ao longo de sua história, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Educação (ANPEd) assumiu um protagonismo na publicização da produção cien-
tífica da área da Educação, tendo principalmente seus eventos, em especial suas 
reuniões científicas, o lócus privilegiado para isso. As produções apresentadas nos 

eventos e conferências e os trabalhos encomendados e comunicações depois circulavam de manei-
ra impressa sendo referências para os pesquisadores da área. Acompanhando o desenvolvimento da 
tecnologia, os textos impressos, que eram “fotocopiados”, deram espaço para os “disquetes”, depois 
“pendrives” e, concomitantemente, aos repositórios do próprio evento nos sites e portal da ANPEd.

O fato é que a produção científica produzida para a ANPEd sempre foi muito importante 
para o campo educacional. Atentas a isso, as diferentes Diretorias apoiaram as publicações de li-
vros, coleções, Anais, documentos, enfim, um conjunto de materiais que hoje compõem o acervo 
impresso e digitalizado da associação e ajudam os pesquisadores nos balanços e estudos da área.

Cientes dessa responsabilidade, o e-book que aqui apresentamos materializa um sonho per-
seguido em duas dimensões: a primeira é a construção de uma coletânea que registra uma impor-
tante mudança na organização das Reuniões Nacionais, a mudança dos trabalhos submetidos de 
trabalhos completos para resumos; a segunda dimensão é o desejo de com essa coleção marcarmos 
o início de um processo organizado em torno de um Selo ANPEd para as publicações.

Esse Selo ainda almejado será um empreendimento futuro, do qual essa coletânea marca 
o início.

Como um projeto de gestão, as publicações da ANPEd são um compromisso da nossa 
Diretoria com a história da nossa associação e com a preocupação do seu futuro.

À frente da Associação por duas gestões, em nossa primeira gestão, ANPEd, presente! 
(2019-2021), enfrentamos o impensável durante dois anos. Assumimos a gestão da ANPEd em 
dezembro de 2019 com um plano de trabalho para os próximos dois anos, os quais, já imaginá-
vamos, seriam muito difíceis e desafiadores diante da ofensiva de ultradireita que virou governo 
no Brasil. No entanto, em 16 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que 
entrávamos numa pandemia provocada pela covid-19, o nomeado “novo coronavírus” (SARS-
-CoV-2). De lá para cá, os impactos sociais, econômicos, sanitários, políticos e científicos ainda 
não são mensuráveis diante das milhares de vidas perdidas. 

Diante desse quadro, os desafios impostos à área da Educação soavam às vezes intranspo-
níveis. Os ataques mais diversos à Ciência, à Educação, às Ciências Humanas, aos Intelectuais, 
ao Orçamento Público agudizaram-se e exigiram dos pesquisadores e das Sociedades Científicas 
diferentes respostas. 

Tomando esse cenário como ponto de partida, a ANPEd teve que, mais uma vez, se rein-
ventar, pensar formas diferenciadas de construir sua presença num mundo que migrou para o 
on-line e reinventar suas formas de resistência. 



A experiência vivida e acumulada ao longo desses anos de pandemia parece muito com-
plexa para conseguir ser capturada em poucas palavras. Desde março de 2020 tivemos que rein-
ventar o modo de ser ANPEd, desenvolvendo outras formas de gestão, criando outras dinâmicas 
internas e comunicando uma outra ANPEd externamente.

No meio dessa trajetória, nosso plano de gestão foi redimensionando. Ainda que nossos 
princípios históricos tenham servido de base para nossas ações, os desafios eram novos e foi nes-
se diálogo entre o impensável e o possível que construímos esses anos de gestão. Dentro disso, 
guiados pela luta histórica e intransigente da ANPEd em defesa da  democracia e de todos os 
direitos democráticos; da educação pública e gratuita; da Ciência, do pensamento científico e 
do trabalho de pesquisadoras/es e intelectuais;  da universidade pública, da escola pública e do 
financiamento público para pesquisa e pós-graduação; das políticas de ação afirmativa, políticas 
de inclusão, de direitos humanos e de redução das desigualdades e injustiças social e cognitiva; 
do investimento e  democratização das políticas de financiamento para a pós-graduação e a pes-
quisa em Educação, construímos a presença on-line da ANPEd.

Realizamos a primeira Reunião Científica Nacional da ANPEd (40ª) completamente on-
-line, a primeira na Região Norte, em Belém, na Universidade Federal do Pará. Uma reunião 
histórica, celebrando o Centenário de Paulo Freire e a Amazônia.

Nessa Reunião, assumimos o compromisso de uma nova gestão, agora com a Diretoria 
“ANPEd, mais presente!” (2021-2023), e, associada a diversas outras marcas da história de nossa 
associação, temos certeza que continuamos construindo uma ANPEd mais democrática, mais 
acessível, mais plural, mais diversa, mais inclusiva.

Portanto, a Coleção que apresentamos aqui, denominada de Waraná, que em língua indí-
gena significa “vida, solo, mata, fauna, flora, palavra, sabedoria”, celebra esse encontro da ANPEd 
com a Amazônia. Demoramos 40 edições para levar um evento da ANPEd para a região norte, 
para a Amazônia, e temos muito orgulho de que em nossas duas gestões realizaremos as duas 
reuniões nacionais nessa região.

A primeira coletânea dos e-books dessa coleção é composta pelos textos completos subme-
tidos à 40ª Reunião Anual, que teve como tema “A educação como prática de Liberdade”: cartas 
da Amazônia para o mundo! Essa coletânea, fruto do trabalho exaustivo dos organizadores e da 
comissão montada para esse fim, juntamente com o trabalho cuidadoso do nosso comitê cientí-
fico, é um belo presente para nossa comunidade científica.

Além disso, enseja a expectativa com o que ainda está por vir, com nossa próxima reunião 
nacional no meio da Amazônia, em Manaus.

É com o peito inundado de uma esperança impaciente que entregamos uma Coletânea 
Amazônica como um marco para a história da ANPEd e confiantes de que estamos em vias de 
reconstruir a Educação Brasileira, a Amazônia e o Brasil.

“Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro!” (Belchior)

Madeira, Funchal, dezembro de 2022.

Geovana Mendonça Lunardi Mendes
Presidenta da ANPEd



APRESENTAÇÃO 
COMISSÃO E-BOOK

Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em socie-
dade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância 

muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer 
de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de 

gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humani-
dade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, 
tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilida-

de de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provoca-
ção sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma 

história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim.

Ailton Krenak1

 

O presente e-book faz parte da primeira coletânea de e-books da ANPEd, com o 
título Waraná2, fruto da 40ª Reunião Nacional, que teve como tema “A educa-
ção como prática de Liberdade”: cartas da Amazônia para o mundo, realizada 
em 2021 em Belém do Pará. Esta foi, sem dúvidas, uma reunião emblemática, 

pela celebração do centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira e um dos autores 
mais importantes do mundo no campo da Educação. Realizar a reunião no território amazônico 
também tem um valor destacável, tendo em vista a urgência da escuta, valorização e garantia 
dos direitos dos povos tradicionais do nosso país e da proteção da biodiversidade, que tem no 
território amazônico o seu maior espaço de existência e, por isso, também de disputa.

Além da celebração e defesa supracitados, em 2021 nos encontrávamos em um momen-
to dilacerante na história da humanidade e especialmente difícil para o Brasil, tendo em vista 
o contexto político de ataque às políticas sociais, à ciência, à educação e o total desmonte das 
políticas e instituições públicas que focalizavam a mitigação das desigualdades e processos de 
exclusão delas provenientes. A pandemia da covid-193 teve início em 2020, no Brasil o descaso 
do governo levou mais de 670 mil4 pessoas à morte e as consequências nefastas da ausência 

1 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
2 Em sateré-mawé Uaraná: vida, solo, mata, fauna, flora, palavra, sabedoria. 
3 A covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, ele foi noticiado pela China à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em dezembro de 2019, com a informação do seu grande potencial de transmissão e alta 
taxa de mortalidade. No Brasil, o primeiro caso foi oficialmente notificado em fevereiro de 2020, com o registro da 
primeira morte em março do mesmo ano.
4 Informação disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 23/07/2022. 

https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/


de coordenação e cooperação federal junto aos entes estaduais, municipais e distrital, ampliou 
significativamente as desigualdades já presentes em nosso país, especialmente o desemprego e 
a fome.

A pandemia levou à suspensão das atividades presenciais em vários setores. Dado o risco 
do contágio e as condições precárias para o seu enfrentamento, além da demora no processo de 
vacinação, na educação brasileira ficamos quase 2 anos desenvolvendo atividades no formato 
remoto, o que fez que a 40ª Reunião da ANPEd, também ocorresse nesse formato. Mesmo que 
tenha ocorrido online, o encontro e a possibilidade de diálogo em defesa da Educação, da pes-
quisa e da pós-graduação brasileiras, dos povos tradicionais e dos seus territórios, significou 
um importante momento de fortalecimento das pautas acadêmico-científicas e políticas. Nesse 
contexto, destacamos as atividades de abertura e encerramento da reunião, em que as manifesta-
ções acadêmicas, dos movimentos sociais, dos povos tradicionais, artístico-culturais, exaltaram 
o nosso Brasil profundo, aquele diverso e extremamente rico e ao mesmo tempo desigual e nos 
deixaram como legado o lema “amazonear o mundo”.

Em 2022 ainda vivemos a pandemia e as suas consequências, lutamos por mudanças po-
líticas que nos permitam retomar os princípios democráticos tão caros ao nosso país, e como 
diz Ailton Krenak, se conseguirmos continuar contando mais uma história, estaremos adiando 
o fim do mundo, o que nos move a seguir o caminho.

Optamos, na publicação desta coletânea que marca uma mudança na publicização das 
pesquisas apresentadas e discutidas no âmbito das reuniões nacionais da ANPEd, pelo caminho 
que se encontra com o movimento de luta e resistência, o que pode ser observado nos 5 volumes 
que a compõem. Esse movimento tem como ponto de partida a mudança, amplamente discuti-
da e decidida em assembleia pela maioria das/es/os associadas/es/os participantes, de submissão 
de resumo expandido e não mais texto completo para apresentação nas reuniões da ANPEd.

Essa mudança levou a diretoria da ANPEd a instituir, em 2021, uma comissão de discus-
são sobre os encaminhamentos possíveis para a publicação de textos completos das/es/os auto-
res/as que assim o desejassem. Aqui, havia uma preocupação especial com a participação das/es/
os pesquisadores/as seniores, que ao longo da sua trajetória na ANPEd vivenciaram a prática da 
publicação dos textos na íntegra, além do destacado papel da ANPEd como base para análises 
da produção nas pesquisas em Educação.

A Comissão de Trabalho Completo, como inicialmente denominada, foi composta por 2 
representações da diretoria, das coordenações de GT, do Comitê Científico e 1 representação 
da Revista Brasileira de Educação e da secretaria acadêmica da ANPEd. Essa comissão discutiu 
intensamente os possíveis encaminhamentos para os textos completos e chegou à decisão da or-
ganização de e-books, tomando como referência as subáreas5 da ANPEd. Na sequência, realizou 
o trabalho de elaboração das normas de submissão, parametrização do sistema, avaliação dos 
textos aprovados para apresentação na 40ª Reunião Nacional que as/es/os autores/as indicaram 

5 Os Grupos de Trabalho (GT) da ANPEd são organizados em 5 subáreas. Subárea 1: GT02 – História da Educação; 
GT14 – Sociologia da Educação; GT17 – Filosofia da Educação e GT20 – Psicologia da Educação. Subárea 2: GT03 
– Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos; GT06 – Educação Popular; GT18 – Educação de Pessoas 
Jovens e Adultas; GT21 – Educação e Relações Étnico-Raciais; GT22 – Educação Ambiental e GT23 – Gênero, 
Sexualidade e Educação. Subárea 3: GT04 – Didática; GT08 – Formação de Professores; GT12 – Currículo; GT16 
– Educação e Comunicação; GT19 – Educação Matemática e GT24 – Educação e Arte. Subárea 4: GT05 – Estado 
e Política Educacional; GT09 – Trabalho e Educação e GT11 – Política de Educação Superior. Subárea 5: GT07 
– Educação de Crianças de 0 a 6 anos; GT10 – Alfabetização, Leitura e Escrita; GT13 – Educação Fundamental e 
GT15 – Educação Especial.



a intenção de publicação no e-book e convidou para a organização dos e-books representantes 
das coordenações de GTs e do Comitê Científico, por cada subárea.

Com a comissão alargada, e agora já denominada de Comissão de E-book, incluindo as/
es/os organizadores/as, foram tomadas decisões como a estrutura dos e-books, organização de 
cada volume por eixos e o cronograma de trabalho. Destacamos a importância do trabalho co-
letivo nesse processo de tomada de decisões e efetivação da organização dos e-books, que nos 
exigiu mais do que o inicialmente previsto e nos permitiu aprender muito com todo o processo.

Organizar uma publicação que congrega contribuições com epistemologias, temas, pro-
blemáticas, abordagens teórico-metodológicas tão distintas foi um grande desafio e uma grata 
satisfação, tendo em consideração os múltiplos diálogos possíveis, que se intensificam a partir 
de agora no encontro com as/es/os leitores/as e com a constituição de novas histórias.

Alexandra Garcia
Alexandre Filordi de Carvalho

Angela Scalabrin Coutinho
Elizeu Clementino de Souza

Maura Corcini Lopes
Patrícia Corsino

 

 



APRESENTAÇÃO 
ORGANIZADORES/AS

Por essas terras brasileiras há muito que a prática da liberdade se desvinculou da 
educação. Desde os tempos da colonização, efetivada por portugueses, holande-
ses e franceses e suas práticas corriqueiras da escravização/massacre/opressão 
dos povos originários e dos povos de África, a liberdade se foi para todos: para os 

povos originários, para os africanos escravizados, mas também para os mestiços, pretos livres e 
brancos pobres e até para os colonizadores. Nos processos históricos da colonização portuguesa, 
da organização da nação monárquica e da república brasileira, as histórias de muitas vidas foram 
sendo saqueadas e esvaziadas pela imposição de uma história única. Numa longa duração histó-
rica, a liberdade, as práticas da liberdade, entre nós, encontram-se recorrentemente ameaçadas. 

Nessa tradição eurocêntrica, e posteriormente, também americanista, a difusão da educa-
ção escolar foi tema contumaz no objetivo de homogeneizar culturalmente as populações, bem 
como para destituir as práticas das variadas subjetividades, indignadas e rebeldes, que buscaram 
e buscam asas na luta pela liberdade. Entretanto, sabemos, a educação não se faz apenas pela 
escola, como pergunta Carlos Rodrigues Brandão (1981, p. 1): “educação? Educações” e adverte 
“Ninguém escapa da educação”1, assim, outras, muitas outras educações fazem as nossas vidas, 
em processos interdependentes. Essa constatação é perfeitamente possível de ser detectada nes-
se livro, que se organiza a partir de textos de diferentes campos de estudo e pesquisa, a saber, 
filosofia, história, psicologia e sociologia.

Devido às múltiplas abordagens e aos distintos procedimentos de investigação, optamos 
por organizar o livro em dois eixos: “Educação escolar e processos de aprendizagem/formação 
humana” e “Outras educações e práticas de pesquisa”. Evidentemente que não se compreende 
aqui uma oposição entre educação escolar e não escolar, levando-se em consideração a centra-
lidade da escola e da alfabetização como precedentes civilizadores em nossa sociedade. Ou seja, 
exatamente por essa característica é que não é possível dicotomizar educação escolar e educação 
não escolar, de modo a não perder a dinâmica dialética e as tensões presentes nos variados pro-
cessos educadores. 

Os textos do primeiro eixo, “Educação escolar e processos de aprendizagem/formação hu-
mana”, possuem em comum o fato de orbitar em torno da escola, independentemente do nível 
de ensino e dos sujeitos – ensino básico, médio, superior, crianças, jovens, docentes, inspetores 
escolares, mulheres, indígenas, pretas e pretos. A sua leitura nos possibilita problematizar alguns 

1 BRANDÃO, C. R. O que é educação? São Paulo: Brasiliense, 1981.



aspectos relevantes para as questões atuais, que necessariamente passam pela problematização 
das estratégias, do passado e do presente, de promoção da imposição de determinados valores 
e costumes voltados para a homogeneização religiosa e cultural. Alguns textos nos provocam a 
pensar sobre as consequências históricas da colonização portuguesa e da doutrinação religiosa, 
de católicos, metodistas, presbiterianos a que foram submetidos os povos originários e a popu-
lação de um modo geral. Por outro lado, temos estudos sobre políticas públicas educacionais 
de caráter diversificado, na promoção da escolarização, que, de modo geral favorecem a oferta 
desigual da escola, expressa na sua materialidade, com recorte de classe, de gênero e racial, mas 
também, pesquisas que indicam para as possibilidades de inclusão, em ações pontuais para a 
promoção da igualdade escolar, bem como ações voltadas para formação de docentes. Há de se 
analisar ainda a colonialidade do poder e do saber presentes no processo histórico de estrutura-
ção da pedagogia escolar no Brasil e suas consequências, perceptíveis desde as práticas de exclu-
são e invisibilização de sujeitos, a questão da relação dos/das estudantes com o conhecimento, e 
o debate sobre o lugar atual da ciência na formação de crianças e jovens. Os textos dessa seção 
nos levam a refletir que, apesar de tantos problemas detectados, a escola é uma importante con-
quista dos tempos modernos, bem como somos inclinados a duvidar da eficiência homogenei-
zadora, propagada pelas elites políticas, que inclusive têm divulgado um discurso falseado sobre 
a ideologia nas escolas, como aponta estudo presente neste livro. Contudo, as variadas pesquisas 
aqui elencadas nos incitam também a pensar a fundamental importância de se reinventar a edu-
cação escolar para desnaturalizar a opressão e a desigualdade social. Nesse aspecto, podemos 
pensar junto com Paulo Freire em uma de suas cartas (a sexta):

É necessário desmascarar a ideologia de um certo discurso neoliberal, chamado às 
vezes de modernizante que, falando do tempo histórico atual, tenta convencer-nos 
de que a vida é assim mesmo. Os mais capazes organizam o mundo, produzem; os 
menos, sobrevivem. E que “essa conversa de sonho, de utopia, de mudança radical” 
só faz atrapalhar a labuta incansável dos que realmente produzem. Deixemo-los tra-
balhar em paz sem os transtornos que nossos discursos sonhadores lhes causam e um 
dia se terá uma grande sobra a ser distribuída. Esse inaceitável discurso contra a es-
perança, a utopia e o sonho é o que defende a preservação de uma sociedade como a 
nossa, que funciona para um terço de sua população, como se fosse possível aguentar 
por muito tempo tamanho descompasso. (FREIRE, 1997, p. 54)2 

Os textos do segundo eixo, “Outras educações e práticas de pesquisa”, investigam outros 
processos educadores e mais detidamente a prática da pesquisa, como a etnográfica. Nesse caso, 
somos convidados a pensar sobre os constrangimentos presentes na relação entre pesquisadores 
e pesquisados; bem como são textos que discutem os processos de aprendizagem e da produção 
do conhecimento. Pela sua leitura nos deparamos com a profusão dos procedimentos de ensinar 
e/ou aprender implicados nas formações das dinâmicas sociais, e a fundamental importância do 
suporte científico e da reflexão filosófica. Nesse contexto, uma problematização fundamental 
vincula-se à análise sobre a presença das tecnologias da informação e de comunicação nos pro-
cessos de aprendizagem e formação humana, em que, na promessa de uma educação prazerosa, 
podemos nos deparar novamente com os princípios da homogeneização cultural elaborados 
desde o século XIX. Ou seja, o neoliberalismo em curso na atualidade, para se manter, impõe 
modelos de saber e de conhecimento, e com isso nega a diversidade sociocultural das popula-

2 FREIRE, P. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’água, 1997.



ções, interferindo na qualidade das relações humanas, de educação e trabalho, e na formação 
das subjetividades. Alguns textos discutem essas questões, e refletem sobre a necessidade de 
resgatar tradições pedagógicas e culturais favorecedoras do empoderamento das sensibilidades 
e da solidariedade nas relações humanas. 

Esse entendimento está também presente nas pesquisas que criticam a patologização da 
aprendizagem e a necessidade de promover ações coletivas com grupos de crianças que favo-
reçam a interação entre elas e os adultos para a melhoria das condições de sua aprendizagem 
e escolarização, de modo a romper com a individualização e autorrecriminação. Por sua vez, 
a organização em rede é também apresentada como fundamental para os adultos que atuam 
em instituições educacionais, de modo a favorecer a dimensão subjetiva e o protagonismo das 
pessoas, e possibilitar o rompimento com a lógica individualista e opressora do mercado profis-
sional. Os textos aqui presentes nos demonstram que a problematização sobre a superação dos 
individualismos, inclusive, rumo ao entendimento dos motivos da depressão e do sofrimento, 
presentes nas relações profissionais e nos processos de ensino-aprendizagem, não pode avançar 
sem uma abordagem que privilegie a interdependência entre os campos da história, da cultura e 
do psiquismo, formadores dos sujeitos em suas dinâmicas sociais. 

Ainda nessa seção, destacam-se estudos que investigam outras educações presentes nos 
textos que discutem as lutas por direitos, experiências de pessoas não docentes trabalhadoras de 
escola, as viagens de educadores, a circulação de livros e os debates realizados em organizações 
internacionais. Nesses três últimos temas, podemos indagar novamente sobre a centralidade das 
experiências europeias e americanas nos debates e definições das diretrizes pedagógicas do país. 
Os textos que organizam esse e-book não deixam dúvidas sobre a fundamental importância da 
produção de conhecimentos que contribuam para inspirar a necessidade de lutarmos por uma 
outra escola, plena de humanidade, onde a liberdade seja um exercício rotineiro. Encerramos 
essa apresentação por aqui, com a homenagem de Brandão (1982)3 a Paulo Freire: 

Relendo o mundo ele aprendeu enfim /que há um poeta em todo o homem livre
que a sua vida pensa enquanto cria, e que fica mais forte quando escreve.
Com o sertanejo a quem alfabetizava / aprendeu que nas duas mãos do pobre
a escrita pode ser um facho aceso: uma outra arma, um outro guia
no interior da luta onde se aprende 
a soletrar a liberdade pelo nome
e convocá-la a existir no mundo
como o poema real da poesia. (BRANDÃO, 1982, p. 83)

Cynthia Greive Veiga (GT História da Educação)
Alexandre Filordi de Carvalho (GT Filosofia da Educação)

Maria Silvia Pinto De Moura Da Rocha (GT Psicologia da Educação)

3 BRANDÃO, C. R. Lutar com a palavra: escritos sobre o trabalho do educador. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
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UM DIÁLOGO SOBRE 
A CONSTITUIÇÃO DA 
AMAZÔNIA E A EDUCAÇÃO 
NO CONTEXTO AMAZÔNICO
Darlyng Maria Gomes Tavares (UFAM)
Silvia Cristina Conde Nogueira (UFAM)

INTRODUÇÃO

A Amazônia é um lugar de tamanho continental, possui uma enorme diversi-
dade de fauna e flora, dispõe do maior rio de água doce do mundo. Com isso, 
despertou interesse sobre suas qualidades e possibilidades de oferecer o desen-
volvimento da economia do mundo por meio da exploração e da exportação 

dos seus recursos.

Nessa circunstância, essa região agregou gente de diversos lugares do mundo, que estavam 
em busca de novas oportunidades de desenvolvimento econômico, que sobrepuseram e com-
partilharam vivências, saberes, culturas, educações, entre outras formas. Contudo, carrega essas 
diferenças pelo viés da desigualdade, afinal, está localizada na região subdesenvolvida do Brasil, 
se comparada com a região Sul e Sudeste (BATISTA,2007). 

Embora a Amazônia brasileira tenha certa homogeneidade no território, possui, de acor-
do com Batista (2007), enorme diversidade étnica e cultural, a começar pela língua, são cinco 
os idiomas falados: português, espanhol, inglês, holandês e francês. Sendo o inglês um idioma 
obrigatório a ser lecionado em todo território brasileiro a partir da promulgação da Base Nacio-
nal Comum Curricular. Na Amazônia internacional, apenas o País Guiana é falante do inglês. 

Considerando esses aspectos, por meio da análise bibliográfica, este artigo projeta o pro-
cesso histórico da constituição da região Amazônia, evidencia a formação das culturas através 
da ocupação da região Amazônica, por fim, relaciona a expressões educacionais do sistema 
capitalista dentro da região com a transformação social e cultural.
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O PROCESSO HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO 
DA REGIÃO AMAZÔNICA

O resgate histórico da região Amazônica revela que a relação homem, natureza e socieda-
de passa por uma transformação intensa a partir da colonização portuguesa, indicando os re-
flexos da lusitanização nos espaços territoriais e nas relações humanas. Por lusitanização enten-
de-se o processo de aculturação dos povos amazônicos decorrentes da colonização portuguesa 
na Amazônia e a imposição de sua cultura, modos de vida, língua, religião e economia, sobre a 
população Amazônica. 

Considerando a história geológica do mundo, Pontes Filho (2000) aponta que a Amazônia 
atual foi constituída no período Cenozoico a partir do aparecimento da Cordilheira dos Andes 
e do grande lago de água doce no centro da bacia amazônica. Nesse contexto de formação geo-
lógica, é mais difícil afirmar quando apareceram os primeiros homens nesse espaço, devido à 
ausência de vestígios, contudo, sustenta-se que há pelos 12 mil anos já havia ocupações (PON-
TES FILHO, 2000).

As evidências encontradas em sítios arqueológicos na região apontam que os primeiros 
habitantes foram os indígenas que expressavam suas culturas diversificadas por meio de cerâmi-
cas históricas, porém não se sabe o número exato de povos sobre a população original (PONTES 
FILHO, 2000).

Esses povos originários foram desaparecendo, principalmente, a partir da invasão do es-
paço Amazônico iniciado pelos europeus espanhóis, que tomaram o território oficialmente por 
meio do Tratado de Tordesilhas em 1494, com sucessivas tentativas de exploração por meio de 
expedições, competindo com ingleses, franceses, holandeses e portugueses (PONTES FILHO, 
2000).

Para Batista (2007), historicamente, no tempo da descoberta, a Amazônia abrigava muitos 
“bárbaros”. A palavra loteamento diz muito sobre a corrida colonial e da conquista da Amazô-
nia, além da presença religiosa que fomenta a necessária e possível conciliação entre deus e o rei 
(SILVA, 2012, p. 26).

Mais à frente, a Amazônia, ainda Lusitânia (parte portuguesa) e Nova Andaluzia (parte 
espanhola), já era denominada antes mesmo de sua conquista que ocorreu a partir de uma apro-
priação atrelada à combinação entre política colonial, mercantilismo e absolutismo monárquico 
que transformaram seus espaços, populações e culturas em patrimônio europeu (SILVA, 2012, 
p. 21-22).

Apesar desse contexto, Portugal tomou a frente para expulsar outros invasores europeus 
e com Carta Lei de 10 de dezembro de 1611 estabelecendo colônia por meio do alojamento de-
nominado de Forte do Presépio e, com isso, é possível observar o despovoamento, violência e 
matança dos povos indígenas (PONTES FILHO, 2000).

A partir de 1616, os portugueses se firmaram nesse território; o conflito entre a cultura 
que chegava e a tradicional era inevitável (BATISTA, 2007, p. 55). O choque com os brancos 
ocasionou graves mudanças dos métodos de trabalho, dos hábitos alimentares, a imposição do 
monoteísmo, quando eles eram politeístas, a escravidão e modificações na estrutura familiar 
(BATISTA, 2007, p. 55). Portanto, além do domínio da região, os colonos queriam dominar os 
corpos e os espíritos desses povos.
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Para dominar os corpos, estabeleceram o sistema “capitães de aldeia”, onde os indígenas 
eram recrutados para servirem como mão de obra aos colonos, dando curso ao projeto colo-
nizador (PONTES FILHO, 2000). Em princípio, os indígenas serviram de admiração, como 
relatam diversas correspondências dos primeiros cronistas. Depois foram utilizados como mão 
de obra ou simplesmente dizimados (COLARES, 2013, p. 21). 

Para dominar os espíritos, introduziram ordens religiosas para catequizar os indígenas 
e impor a fé católica, educando-os para viverem “civilizadamente” (PONTES FILHO, 2000). 
O branco usou sua língua estruturada para estabelecer uma unidade de País. De acordo com 
Batista (2007), na colonização, os dialetos somavam mais de mil, contudo foram reduzidos ao 
tupi moderno, nheengatu ou língua geral; que por meio da Provisão de 12 de outubro de 1727 
foi proibido o uso da língua geral e determinado que os missionários ensinassem aos indígenas 
a língua portuguesa (COLARES, 2012, p. 196). 

No lento e longo processo de “adaptação” ao trabalho destinado à produção de excedentes 
para o comércio, os índios foram submetidos a uma intensa aculturação (COLARES, 2013, p. 
21). O papel implementado pela educação religiosa na Amazônia pode ser caracterizado essen-
cialmente pelo viés do aculturamento e teve estratégica importância para a coroa portuguesa. 

Coelho (2012) assegura que, em muitos casos, a transformação da vida gerava o desa-
parecimento de etnias e comunidades e alteração total dos modos de vida, desde a adoção do 
português como língua até o casamento de indígenas com os brancos. Daí pode ser reafirmado 
que houve uma lusitanização na Amazônia desde a invasão.

As ordens religiosas foram os primeiros e principais protagonistas que auxiliaram a Coroa 
no processo de dominação cultural da população nativa. No período pré-pombalino –1616 a 
1750 – a escolarização ficou totalmente nas mãos dos religiosos (COLARES, 2013, p. 22). 

Nesse cenário, Pontes Filho (2000) relata que os portugueses tomaram o espaço amazôni-
co a partir do Tratado de Madri em 1750, partindo do critério de maior ocupação humana pelos 
portugueses, em troca os espanhóis ficaram com o território Rio da Prata (atual Rio Grande do 
Sul).

Mais tarde, em 1751, Marques de Pombal criou o Estado de Grão-Pará e Maranhão com 
sede em Rio Negro (Belém) para reafirmar a posição geográfica da colônia portuguesa, com-
preendendo parte da região amazônica e estimulando o povoamento por meio do tráfico de 
escravos africanos, que se reuniam em quilombos (PONTES FILHO, 2000).

Esse território político movimentou o comércio da época por meio da escravização, in-
cremento da pecuária, estímulo ao crédito para a construção de embarcações, do financiamento 
das atividades agrícolas que possibilitaram a extração das “drogas do sertão” como: a salsa, a 
pimenta, o cacau, a castanha, o cravo, a canela, dentre outros, ou seja, a economia era baseada 
no extrativismo (PONTES FILHO, 2000). 

Após essa fase, entre 1750 e 1830, Pontes Filho (2000) relata o incentivo da Agricultura na 
Amazônia, conhecida como fase agrícola, em que ao mesmo tempo que se coletava as “drogas 
do sertão”, se plantava espécies nativas e alienígenas. Nesse contexto, em 1772, o Grão-Pará e 
Maranhão foi dividido em duas partes pela coroa portuguesa, constituindo o Estado do Grão-
-Pará com Sede em Rio Negro e Maranhão e Piauí com sede em São Luís para melhorar a admi-
nistração e encorajar as ampliações das mudanças econômicas (PONTES FILHO, 2000). 

Diante dos estímulos do governo da época, por meio da imigração dirigida, vários con-
tingentes humanos foram atraídos pela Amazônia por meio da imigração induzida ou pela imi-
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gração espontânea; estiveram nesses espaços desde estrangeiros até nordestinos para dar início 
à exploração do látex da seringueira (PONTES FILHO, 2000). 

Batista (2007, p. 55) revela que nesse momento histórico na Amazônia resultou em diver-
sos problemas sociais, trazidos ou adquiridos, desde o alcoolismo até a larga e letal contribuição 
das doenças infecciosas que não encontraram resistência na população local.

Ainda assim, a Amazônia viveu o apogeu econômico da extração da borracha. Contudo, 
em 1876, por meio do contrabando da seringa, o Brasil perde o monopólio para a Ásia (PONTES 
FILHO, 2000). Após essas fases econômicas, a região Amazônica foi delimitada oficialmente. 

De acordo com Nunes (2016), em 1978, atores políticos estabeleceram o Tratado de Coo-
peração Amazônica (TCA), assim, oito Estados independentes celebraram o acordo, tais como: 
Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname, para impor a sobera-
nia pelo território e recursos naturais, além de afastar a possibilidade de internacionalização, 
razões fundamentais para esse acordo.

Nesse movimento histórico de exploração da Amazônia eram fundamentados na ideia de 
que se constituía como o celeiro do mundo, como a terra da abundância ou mesmo o pulmão 
do mundo (LOUREIRO, 2002). Além dessas crenças, é possível destacar pelo menos três equí-
vocos, de acordo com a perspectiva de Loureiro (2002): 

A Amazônia seria um macrossistema homogêneo de floresta, rios e igarapés em toda 
a sua extensão; A natureza em geral, e a floresta em especial, seria a expressão do 
primitivismo e do atraso regionais; os planos governamentais estimulam, sempre, sua 
substituição por atividades ditas “racionais”, produtivas; A natureza amazônica seria 
resistente, superabundante, auto recuperável e inesgotável.

Todas essas afirmações não são fundamentadas cientificamente, mas se apresentaram no 
imaginário humano ao redor do mundo para justificar a exploração desenfreada das possibili-
dades de desenvolvimento do lucro na Amazônia. Assim, a biodiversidade, que é a maior rique-
za da região, está sendo desprezada (LOUREIRO, 2002).

Silva (2012, p. 256-257) afirma que os interesses dominantes se sobrepõem aos regionais 
pela justificativa de uma “vocação extrativista” que deu e dá base às ações predatórias sobre os 
territórios e populações Amazônicas. Atualmente, no século XXI, a região Amazônica é cenário 
propício de aumento ilegal da exploração madeireira por meio do desmatamento, cedência das 
terras para a agropecuária e utilização de agrotóxicos, instalação de hidrelétricas e ampliação da 
atividade industrial e mineral poluindo o ar, a terra e os recursos hídricos (LIMA, 2016).

Batista (2007) já apontava na década de 1970 que o descompasso entre o homem e a terra 
Amazônica começou com o povoamento e que vem se acentuando, trazendo consigo alterações 
de microclimas, ceifando uma humanidade culturalmente desagregada na floresta fomentando 
a desigualdade, já existente, entre os estados da Amazônia brasileira e o centro-sul desenvolvido 
do Brasil.

Lima (2016) concluiu que esses problemas e a instalação de enormes empreendimentos 
não resultaram em melhoria para a infraestrutura, nem para os serviços públicos de educação, 
de saúde e de transporte que, além disso, a população da região foi afetada pelos resultados dos 
danos ambientais aos ecossistemas.
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Para ilustrar essa situação atualmente, ressalta-se o descaso com a população residente 
de parte da Amazônia legal durante a pandemia da covid-19, expressando a vulnerabilidade 
socioeconômica. O Estado do Amazonas foi um dos lugares mais atingidos durante a primeira 
e na segunda onda da doença, sendo esta última ocorrida em janeiro de 2021, ainda mais cruel, 
visto que faltou oxigênio nos hospitais da capital e do interior do estado. Por questões logísticas 
era notório a dificuldade da entrega desses insumos, somadas ao descaso dos governos execu-
tivos.

Paralelamente, outros estados da Amazônia brasileira sofreram com apagões de energia, 
a exemplo do Amapá que ficou 22 dias ora sem energia, ora racionando em novembro de 2020. 
O Acre no início do ano de 2021 sofreu com a enchente dos rios deixando quase 30 mil pessoas 
desalojadas, o que fez decretar situação de emergência. 

A demora na ajuda nacional e na visibilidade dos problemas dos Estados da Amazônia 
parece sinalizar que esse é apenas um território a se explorar e cujo povo ainda é invisibilizado 
paulatinamente desde o processo de colonização lusitana e da miscigenação com apoio estatal 
em que justificativas ainda se pautam, muitas vezes, nas narrativas criadas pelos colonizadores.

FORMAÇÃO DAS CULTURAS ATRAVÉS
DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA

O processo de povoamento da Amazônia ocorreu a partir da história do encontro de di-
versas culturas. Essa congregação não ocorreu de forma pacífica, houve invasão das terras e luta 
por elas. A partir disso, verifica-se a miscigenação dos humanos viventes nesse território, assim, 
uma mistura de culturas e valores que influenciam as educações na região Amazônica.

De acordo com Benchimol (2009), a formação social e cultural da Amazônia é um proces-
so iniciado com os indígenas, contudo, um processo de incorporação de valores e culturas foi 
possível por meio da invasão das terras amazônicas pelos europeus, posteriormente, pelo po-
voamento dos africanos trazidos pela escravização, pelos semíticos, asiáticos e por migrantes do 
próprio Brasil, trabalhadores, colonos ou empresários que vieram ocupar as terras amazônicas, 
pelos eixos rodoviários da Amazônia periférica do norte de Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, 
Acre, sul do Pará e Amazonas (BENCHIMOL, 2009).

Pela rebeldia e braveza, os indígenas amazônicos foram subjugados pelos colonos (BEN-
CHIMOL, 2009), visto que em princípio, os índios serviram de admiração, como relatam diver-
sas correspondências dos primeiros cronistas. Depois foram utilizados como mão de obra ou 
simplesmente dizimados (COLARES, 2013, p. 21).

Tempos depois chegaram os “brabos” nordestinos “cabeças-chatas” para contribuir com o 
ciclo da borracha por meio do trabalho explorado, em busca de superar as dificuldades de sua 
própria região e ambicionando fortuna que o látex poderia propiciar (BENCHIMOL, 2009).

Grupos semitas também contribuíram com os valores e cultura social da Amazônia, em 
busca de empórios mercantis, formando uma das primeiras lideranças econômicas no processo 
de industrialização da região (BENCHIMOL, 2009). Judeus ibero-marroquinos estiveram em 
busca de novas terras prometidas, além de sírio-libaneses (BENCHIMOL, 2009).
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Ainda no contexto do boom da borracha, ingleses, britânicos e norte-americanos inves-
tiram em infraestrutura rural e urbana para viabilizar a extração e exportação de produtos da 
floresta e dos serviços públicos da região; chegaram também mais recursos humanos, tecnolo-
gia ferroviária, minerária, agrícola e espacial com os estadunidenses libaneses (BENCHIMOL, 
2009).

Benchimol (2009) revela que os italianos povoaram o baixo Amazonas, desde a cidade de 
Belém até mesmo a cidade de Manaus, adicionando mais cultura. Além deles, japoneses soma-
ram mais características à cabloclitude regional, trabalharam com tecnologia agrícola por meio do 
NPK, alavancaram a “Era dos chips e transistores” durante a expansão da Zona Franca de Manaus 
e favoreceram a “Era dos metais” na Metalurgia na Amazônia Oriental (BENCHIMOL, 2009).

Esses diversos povos que estiveram em busca da prosperidade em terras amazônicas, vive-
ram, trabalharam, exploraram recursos humanos, hídricos e florestais, animais, minerais, como 
se aqui fosse o “Eldorado”1 pronto para oferecer recursos infinitos aos serem humanos. 

Contudo, Benchimol (2009) salienta que esse processo de adição de várias etnias e de cul-
turas na Amazônia ocasionou diversos prejuízos de identidade, de religiões, de crenças, de valo-
res, formando uma civilização tropical singular, distanciadas entre si fisicamente, até mesmo em 
tempos distintos, unidas pelas condições binômicas2 de existência social e cultural.

Esse complexo humano na Amazônia forma o que Fraxe et al, (2009, p. 30) denominam 
de homem amazônico:

O homem amazônico é fruto da confluência de sujeitos sociais distintos – ameríndios 
da várzea e/ou terra firme, negros, nordestinos e europeus de diversas nacionalid0a-
des (portugueses, espanhóis, holandeses, franceses etc.) – que inauguram novas e 
singulares formas de organização social nos trópicos amazônicos.

Esse encontro de valores e culturas no espaço amazônico pode ser caracterizado sob a óti-
ca de Geertz (2001) quando ressalta que o mundo está dividido em pedaços. Isso significa que 
o ser humano se organiza em coletivo, em busca de atingir objetivos iguais, semelhantes ou até 
mesmo diferentes. A partir disso, entrando em consenso ou dissenso sobre os modos de viver, 
sobre as regras de organização e convivência, sobre a economia política, sobre a educação, sobre 
a identidade e sobre as crenças. “Existem tantas maneiras de reunir essas identidades fugazes 
ou duradouras, abrangentes ou íntimas, cosmopolitas ou fechadas, amistosas ou sanguinárias, 
quantos são os materiais com que uni-las e as razões para o fazê-lo”, tais como afirma Geertz 
(2001, p. 50).

Para explicar a constituição do coletivos Amazônicos, utilizamos Geertz (2001) quando 
revela que embora os humanos apresentem características físicas e culturais distintas, condicio-
nam e implementam condições fundamentais para alicerçar a ordem política global por meio da 
reunião desses coletivos a partir da constituição de um povo, de uma sociedade e de um Estado 
que defendam os interesses distintos como forma de ordenar as questões humanas, na tentativa 
de uniformizar os pensamentos, considerando a ordem das diferenças (GEERTZ, 2001).

1 Durante a colonização da América, os indígenas contavam aos europeus que invadiram as suas terras que era 
possível encontrar uma cidade amazônica feita de ouro maciço.
2 De acordo com Val (2014, p. 20), os países Amazônicos envolvem a “diversidade ambiental e biológica, a riqueza 
mineral, a religião, muitos aspectos culturais, os ribeirinhos e suas crenças e folclores, entre outros”.
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Vale ressaltar que esses povos da Amazônia são sujeitos ativos da história, se estabelece-
ram e continuam se estabelecendo por meio das relações sociais, trocas materiais e simbólicas 
entre si, entre comunidade, entre cidades, entre países, “com os agentes mediadores da cultura, 
entre o mundo rural e o urbano e a vida e mescla global (FRAXE et al., 2009).

Mesmo em coletividade, é possível que cada humano amazônico pense e aja por si pró-
prio, tal como Rouanet (1993) apresentou o projeto civilizatório para a humanidade da moder-
nidade, em que se mescla os princípios da individualidade, da universalidade e da autonomia. 
No campo da individualidade, há uma valorização do individual desassociado da coletividade. 
No campo da universalidade, independentemente das características humanas, todos podem 
atingir algum ideal projetado, em que todos tenham acesso. No campo da autonomia, mesmo 
sendo produtos do meio, o ser humano pode pensar e agir por si.

De acordo com Fraxe et al. (2009), a reprodução dos modos de vida projetados pela mo-
dernidade afasta as tradições sociais, que resultam em mudanças na sociedade. Os autores res-
saltam que, apesar das instituições contribuírem com a garantia das tradições e costumes, são as 
mesmas que estimulam a descontinuidade da cultura por meio da transformação das práticas e 
manifestações (FRAXE et al., 2009).

Ainda que a igreja e a família contribuam com as relações do homem amazônico, como 
forma de garantir a troca social, simbólica e material, estão sendo contagiadas pelas transforma-
ções no habitus e pelos interesses dos coletivos humanos localizados e estabelecidos na Amazô-
nia e fora dela (FRAXE et al. 2009).

Frações desses coletivos humanos reproduzem o preconceito pelos indígenas e negros. 
Sobre isso, Loureiro (2002) ressalta:

Índios e caboclos viveriam em terras excessivamente vastas e as ocupariam em ati-
vidades pouco rentáveis para o Estado e de forma incompatível com a economia e a 
sociedade modernas; Índios, negros (quilombolas)e caboclos têm sido considerados 
nos planos e nos projetos econômicos criados para a região como sendo portadores 
de uma cultura pobre, primitiva, tribal e, portanto, inferior. Assim, eles nada teriam a 
aportar de positivo ao processo de desenvolvimento. Com isso, esses grupos étnicos 
e sociais não têm sido priorizados nas políticas públicas para a região.

A transformação do homem e da sociedade provoca mudanças históricas no bojo da di-
visão de culturas e classes, revelando uma batalha entre representação psíquica e fato social 
(BHABHA, 1998). Assim, o Eu e o Outro são perturbados pelas divisões humanas, resultando 
na construção de uma consciência simbólica heterogênea, que revele consensos “entre os dois” 
por meio das diferentes relações temporais, culturais e de poder (BHABHA, 1998).

Para Weigel (2000), o projeto Eu e o Outro é abstrato, caraterizado como processo de con-
fronto cultural e de dominação política, que pode constituir e fundamentar a realidade em sala 
de aula e da vida em sociedade, como forma de estimular as relações interculturais.
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EDUCAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA E A RELAÇÃO 
COM A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL

Contudo, há evidências da imposição de ideias nos moldes capitalistas, que transformam 
a educação, a cultura e a sociedade no contexto Amazônico. Considerando que os modos de 
vida do homem da cidade são impostos e ocasionam as transformações sociais, culturais e edu-
cacionais dos povos que se estabeleceram na Amazônia. 

Nesse contexto de diversidade cultural, numa sociedade capitalista que expressa diversas 
contradições por meio da correlação de forças entre as frações dos coletivos humanos retoma-se 
a ideia de que o ser amazônico não vive isolado, não é cristalizado no tempo, sofre constantes 
interferências do ocidente, como afirmam Fraxe et al. (2009).

Considerando isso, a educação exerce um papel fundamental para preparar os estudantes e 
ajudar a construir uma sociedade com o desenvolvimento da cidadania, formando cidadãos(ãs) 
críticos(as), ativos(as), solidários(as) e democráticos (SILVA, 1998). Isso não é de responsabili-
dade somente das escolas, mas também da comunidade e do Estado.

Silva (1998) afirma que esse projeto de sociedade exercita o discente a viver e participar 
da vida em comunidade, pois é obrigado a tomar decisões com a ajuda colaborativa dos compa-
nheiros(as) sem o receio de se manifestar contrário às opiniões dos docentes de plantão. Ressal-
ta-se que esse plano deve transcender os limites das ideias e deve ser previsto nos documentos 
das escolas, tais como pelo currículo e pela proposta pedagógica.

Contudo, tem ocorrido a imposição do pensamento de uma classe dominante sobre os 
povos amazônicos. Podemos destacar o caso indígena em que a escola não é um espaço natural 
da comunidade, mas está sendo utilizada como espaço de apropriação educacional e cultural, 
que mescla saberes tradicionais e ocidentais. 

Weigel (2000), ao investigar a escola de uma comunidade indígena Baniwa, detectou mo-
dificações nos pensamentos indígenas com o passar do tempo, ao passo que suas relações com o 
homem branco também se transformavam. Nesse sentido, destacam-se três momentos.

O primeiro momento corresponde à implantação do internato salesiano ao longo da déca-
da de 1950 como forma de converter os indígenas Baniwa ao protestantismo, enquanto a comu-
nidade lutava para manter-se como povo, pois viveram em constante violência de comerciantes 
e seringalistas para transformá-los em escravos dos seringais e sexuais (WEIGEL, 2000). Para 
a autora, esse processo não ocorreu a partir, somente, da imposição dos salesianos, mas com a 
permissão dos Baniwa a partir das condições históricas (exigências e desafios) que viviam.

A segunda fase se deu na década de 1970 com a implantação de mais escolas salesianas 
na comunidade, revelando mais interesse dos Baniwa pela escola devido outras circunstâncias 
históricas que possibilitam que os inserissem no submundo dos brancos (WEIGEL, 2000). 

As crianças que frequentaram essa escola voltavam para a comunidade dominando o por-
tuguês falado e a escrita, tornaram-se “civilizadas”, interligadas ao mundo do trabalho dos bran-
cos e desassociados do trabalho da sua comunidade, ao passo que seus espaços eram invadidos 
pelo contingente do 1º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) (WEIGEL, 2000). Assim, 
retoma-se a necessidade da “civilidade” para dirigir-se aos brancos invasores.
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 A terceira fase ocorreu em meados da década de 1980, quando consolidou a educação 
escolar na comunidade a partir do aumento do número de escolas (WEIGEL, 2000). Nesse con-
texto, os indígenas criaram a Associação na região do Içana (ACIRI) como forma de inserir 
os Baniwa nos submundos da política dos brancos e aprender significados próprios da esfera 
política.

Outro exemplo que resultou em transformações sociais dos espaços amazônicos, culturais 
e educacionais é a implementação da industrialização de uma parte da região por meio da Zona 
Franca de Manaus. De acordo com Mourão (2006), a partir disso, aumentou a corrente migra-
tória, aprofundando as desigualdades a partir das relações de poder e dominação, onde o ribei-
rinho deslocou-se do seu habitat para a capital na esperança de que conseguiria se estabelecer, 
arranjar um emprego e sustentar sua família.

Esse homem amazônico que obtém conhecimento sobre os rios a partir das relações so-
ciais, que resultaram na construção de valores culturais próprios em diferentes ciclos produtivos 
na região, não está acostumado com a cultura da cidade e enfrenta uma realidade diferente da 
qual vivia (MOURÃO, 2006).

Para Mourão (2006), o capital conseguiu se estender nos mais remotos lugares da Ama-
zônia e está influenciando as mentes desses povos, que estão moldando a postura do ribeirinho 
para a de um operário das multinacionais ao identificar esses contingentes humanos numa Cor-
poration localizada na Zona Franca de Manaus.

Para atender aos critérios das organizações sociais do modo de produção capitalista, o 
ribeirinho dispõe da possibilidade de acessar uma educação voltada para o desenvolvimento re-
gional do capitalismo. Nesse caso, ressaltamos a pesquisa de Nogueira (2016) que problematiza 
a criação do Instituto Federal e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecno-
lógica (Rede Federal) e a implantação de cursos técnicos de nível médio em cinco Municípios 
do Amazonas contemplados na segunda fase de expansão da Rede Federal, tais como: Lábrea, 
Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tabatinga.

A partir desse trabalho, a autora constatou que os cursos técnicos consideram as especifi-
cidades econômicas dos municípios em que os campi foram implantados, que essas particulari-
dades da economia desses lugares nivelam-se aos Arranjos Produtivos Locais, à composição do 
Produto Interno Bruto (PIB) e às exigências da Pesquisa da Atividade Econômica Regional para 
formar técnicos (NOGUEIRA, 2016). 

Nogueira (2016) enfatiza que essas exigências decorrem do argumento de que empresas 
desenvolvem a economia das localidades mais distantes dos centros urbanos. Considerando 
isso, o Estado trabalha por meio da implementação de políticas, tais como o da II fase de expan-
são dos IFs para dinamizar a economia e gerar lucros para esses agentes privados (NOGUEIRA, 
2016). Ou seja, há uma mobilização do pessoal do Estado para propor mudanças educacionais 
em lugares mais distantes da capital em função do desenvolvimento do lucro.

Em tempos de pandemia da covid-19, verifica-se que a educação nos moldes do sistema 
capitalista apresenta problemas agravantes para a população da Amazônia. Destaque para o 
contexto do Estado do Amazonas, onde o governo permitiu que a educação escolar fosse me-
diada via educação remota no ano de 2020. A partir disso, reconheceu as dificuldades dos estu-
dantes ao constatar problemas econômicos e sociais em razão da falta de acesso às aulas remotas 
pela falta de equipamentos, de internet, pela falta de espaço em casa, pela não cobertura do sinal 
da TV Encontro das Águas (SILVA; SILVA, 2021).
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Diante disso, a cidade de Manaus-AM foi a primeira capital do país a retornar as aulas pre-
senciais nas esferas públicas e privadas ao mesmo tempo que as aulas remotas também ocorriam 
simultaneamente, de forma escalonada (SILVA; SILVA, 2021), evidenciando a sobreposição dos 
interesses de manutenção da economia por meio da educação mesmo que ocasione prejuízo à 
saúde e à própria qualidade educacional.

Portanto, o homem amazônico tem se modificado e modificou os espaços da Amazônia 
a partir das vivências, das explorações de recursos, das relações sociais e políticas. Assim, as 
educações dos mais diversos povos que estão estabelecidos aqui foram sendo modificadas para 
atender aos interesses de frações da classe dominante em nome do desenvolvimento regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se trata de Amazônia, a ação do Estado fora de compulsoriamente integrá-la às 
frentes de expansão da sociedade capitalista nacional, a ser pago com a extinção de direitos de 
autodeterminação dos povos amazônicos e de liberação das terras tribais para empreendimentos 
recolonizadores, entre outras ações limitadoras que faziam os interesses dominantes parecerem 
interesses regionais, fomentando a ação predatória sobre as terras e as populações amazônicas, 
simultaneamente à dizimação física e cultural dos habitantes da Amazônia (SILVA, 2012).

Logo, os acordos e até mesmo as imposições, os conteúdos e as festividades contempladas 
no fazer pedagógico representam a materialização de uma disputa cultural que pode ou não 
fomentar uma cultura que já é hegemônica. Apesar da Amazônia se apresentar como a última 
esperança de sobrevivência humana, Batista (2007) aponta que ainda é local de pobreza genera-
lizada que, por ser isolada, os seus povos têm pouca oportunidade, educação e um consequente 
subdesenvolvimento psicossocial e sociocultural.

Assim, é imprescindível que o mundo veja a Amazônia para além das possibilidades de 
desenvolvimento econômico, é necessário considerar os sujeitos amazônicos que formam a di-
versidade cultural, social e educacional como humanos de direitos que merecem qualidade de 
vida e que precisam do estímulo do sentimento de pertencimento ao lugar, por consequência, 
da valorização das características sociais do seu próprio povo.

REFERÊNCIAS

BHABHA, H. K. O local da cultura. Tradução: Myriam Ávila; Eliana Lourenço de Lima Reis; 
Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

BATISTA, D. O complexo Amazônia – Análise do processo de desenvolvimento. Manaus: 
Editora Valer, EDUA, INPA, 2007.

BENCHIMOL, S. Amazônia: formação social e cultural. 2. ed. Manaus: Valer, 2009.

GEERTZ, C. O mundo dividido em pedaços: nova luz sobre a antropologia. Tradução: Vera 
Ribeiro; revisão técnica: Maria Claúdia Pereira Coelho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.



29

UM DIÁLOGO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AMAZÔNIA E A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO AMAZÔNICO

FRAXE, T. J. P.; WITKOSKI, A. C.; MIGUEZ, S. F. O ser da Amazônia: identidade e invisibilidade. 
Ciênc. cult., São Paulo, v. 61, n. 3, p. 30-32, 2009. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252009000300012. Acesso em: 20 maio 2021.

LIMA, M. O. Amazônia, uma história de impactos e exposição ambiental em paralelo à 
instalação de grandes empreendimentos na região. Amazônia, uma história de impactos e 
exposição ambiental. Revista Pan-Amazônica de Saúde, Ananindeua, Editorial. v. 7, n. 2, jun. 
2016. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/pdf/rpas/v7n2/2176-6223-rpas-7-02-00009.pdf. 
Acesso em: 01 jun. 2021.

LOUREIRO, V. R. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)construir. Amazônia 
Brasileira: Estud. av., v. 16, n. 45, ago. 2002. https://doi.org/10.1590/S0103-40142002000200008. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/DzYjwpvT3vxySGCnwpK6BDw/?lang=pt. Acesso 
em: 01 jun. 2021.

MOURÃO, A. R. B. A fábrica como espaço educativo. São Paulo: Scortecci, 2006.

NOGUEIRA, S. C. C. II Fase da política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica no Amazonas: acesso ampliado e precarizado à educação pública. 2016. 212 f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. Disponível 
em: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5107. Acesso em: 01 jun. 2021.

NUNES, P. H. F. A organização do tratado de cooperação amazônica: uma análise crítica das 
razões por trás da sua criação e evolução. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 
2, 2016. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35902.pdf. Acesso em: 01 jun. 2021.

PONTES FILHO, R. P. P. F. Estudos de História do Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2000.

ROUANET, S. P. Mal-estar na Modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SILVA, T. T. et al. (Org.). Alienígenas em sala de aula: introdução aos estudos em educação. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 

SILVA, M. C. O País do Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2012.

SILVA, I. R.; SILVA, C. R. O projeto “Aulas em Casa” e a educação remota durante a pandemia 
do COVID-19: análise da experiência do estado do Amazonas. Revista Educar Mais, v. 5, n. 
1, p. 25-34, 2021. Disponível em: http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/
view/2220/1683. Acesso em: 22 jun. 2021.

VAL, A. L. Amazônia, um bioma multinacional. Cienc. Cult., São Paulo, v. 66, 
n. 3, 2014. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0009-67252014000300010. Acesso em 22 maio 2021.

WEIGEL, V. A. C. M. Escolas de Branco em Malokas de Índio. Manaus: Edua, 2000.



30

EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA 
AS CRIANÇAS INDÍGENAS 
NA RESERVA INDÍGENA DE 
DOURADOS/MT NA PRIMEIRA 
METADE DO SÉCULO XX 
Cristiane Pereira Peres (UFGD)
Alessandra Cristina Furtado (UFGD)

INTRODUÇÃO

Ao final da década de 1990, ocorreu uma expressiva preocupação no desenvolvi-
mento de pesquisas que investigavam a história da educação escolar indígena, 
adentrando também no século XXI (BITTENCOURT, 2017). Nessa perspec-
tiva, este trabalho analisa a educação escolar ministrada às crianças indígenas 

das etnias Kaiowá, Guarani e Terena na primeira metade do século XX na Reserva Indígena de 
Dourados (RID), região sul de Mato Grosso (MT), na Escola da Missão (Escola Primária Gene-
ral Rondon) e na Escola do Posto (Escola Francisco Ibiapina). 

O recorte temporal na primeira metade do século XX justifica-se pelo início das primei-
ras experiências da educação escolar para as crianças indígenas da Reserva a partir da criação 
e instalação da Missão Evangélica Caiuá (MEC) e do Posto Indígena Francisco Horta Barbosa.

Diante disso, buscou-se investigar como ocorreu o ensino escolar para as crianças indí-
genas da RID a partir da criação e instalação das escolas e como esses novos conhecimentos 
inseridos pelo MEC e pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) influenciaram na educação 
indígena. Para responder aos questionamentos, apoiamo-nos em fontes de pesquisa, como os 
documentos do SPI, guardados no Museu do Índio no Rio de Janeiro, os jornais protestantes O 
Estandarte, disponibilizado para consulta on-line, e o Expositor Cristão, localizado na biblioteca 
da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

 As análises embasaram-se nos pressupostos teóricos da Nova História Cultural, “[...] que 
passou a lidar com novos objetos de estudo: mentalidades, valores, crenças, mitos, representa-
ções coletivas traduzidas na arte, literatura, formas institucionais” (PESAVENTO, 1995, p. 12-
13) e em uma bibliografia ligada à educação indígena e à história da infância indígena. 

As pesquisas sobre a educação indígena, a educação para os indígenas e a educação escolar 
indígena foram e são possíveis de realização pela abertura e contribuições da nova historiografia 
educacional que passou a ser produzida no Brasil no final da década de 1980 com interesses 
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investigativos voltados para a cultura, a história cultural e os estudos culturais (BURKE, 2008). 
Isso porque “[...] as questões lançadas pela chamada Nova História Cultural vêm redesenhando 
as fronteiras e redefinindo os métodos e objetos da história da educação no Brasil.” (CARVA-
LHO, 2007, p. 116). 

O texto apresenta-se dividido em dois tópicos. O primeiro trata da criação da Reserva 
Indígena de Dourados e da fundação da Missão Evangélica Caiuá. E o segundo tópico aborda a 
análise da educação escolar para as crianças indígenas da Reserva.

 

A RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS 
E A MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ: 
O ESPAÇO DE CRIAÇÃO DAS ESCOLAS

Entre os anos de 1915 e 1928, o SPI demarcou oito pequenas reservas destinadas ao agru-
pamento forçado dos Kaiowá e Guarani que viviam no sul de Mato Grosso, a saber, as reservas 
de Dourados (Dourados), Caarapó (Caarapó), Amambai e Limão Verde (Amambai), Sassoró 
(Ponta Porã), Taquaperi (Coronel Sapucaia), Porto Lindo (Japorã) e Pirajuí (Sete Quedas) (PE-
REIRA, 2012), liberando os territórios de ocupação tradicional dos indígenas para as frentes de 
colonização organizadas na região sul de Mato Grosso. 

Como afirma Cavalcante (2014, p. 49-50), “As reservas indígenas foram, portanto, impor-
tantes instrumentos para a concretização do esbulho territorial imposto aos Guarani e Kaiowá 
durante o século XX no Sul do atual Mato Grosso do Sul.” A acomodação forçada nas Reservas 
provocou desorganizações no modo cultural e tradicional de viver das diversas etnias. A partir 
dos dizeres de Vietta (2001, p. 99), “É possível que alguns grupos familiares, apesar de imersos 
nas reservas ou aldeias, ainda constituam relações bastante próximas as dos antigos tekoha, mas 
certamente elas são acrescidas de outros conteúdos e significados.”

Nesse período, no ano de 1917, foi criada em Dourados, pelo Serviço de Proteção aos 
Índios, a RID, pelo Decreto nº 404 de 3 de setembro. O Decreto determinou uma área de 3.539 
hectares, sendo povoada pelas etnias Kaiowá, Guarani e Terena.1 

Com o objetivo de desenvolver junto ao SPI os trabalhos na Reserva, entre os anos de 1924 
e 19252 foi criado o Posto Indígena Francisco Horta Barbosa, que atuou na assistência, na na-
cionalização e educação da política do SPI,3 intensificando os trabalhos de “civilização”, integra-
ção, educação e formação dos indígenas para o trabalho, em particular o trabalho agrícola. Sua 
inauguração ocorreu no ano de 1927. Conforme assinalou Ribeiro (1962, p. 133), “O programa 
dos fundadores do SPI previa a transformação dos índios em lavradores, sua completa e pronta 
assimilação.”

A política do SPI de tutela, “civilização” e integração dos indígenas à sociedade nacional 
contou também com a presença da escola na Reserva. Com base na documentação, a escola foi 

1 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Relatório, julho 1966. Museu do Índio, Rio de Janeiro. (microfil-
me n. 7, planilha 91-92).
2 Relatório do Serviço de Proteção aos Índios, s/d. Museu do Índio, Rio de Janeiro. (microfilme n. 379).
3 Havia no estado de Mato Grosso no ano de 1928, o total de dezoito Postos Indígenas em trabalho com o SPI (Re-
latório do Ministério da Agricultura, Indústria e Commércio, 1928, p. 345). 
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construída no mesmo período da construção do Posto: “[...] registramos o Posto Indígena Fran-
cisco Horta, edificado entre 1924 e 1925, bem como uma Escola [...].”4

A escola foi construída próxima ao Posto, com as madeiras que havia na Reserva. Com 
uma estrutura e acomodações simples, passou a atender os indígenas com objetivo de divulgar 
novos conhecimentos para a inserção de diferentes hábitos quanto ao trabalho, à higiene e às re-
lações familiares e sociais. A prática dos novos hábitos e comportamentos possuía como objeti-
vo a construção de uma sociedade desenvolvida, por meio da formação de sujeitos republicanos, 
logo, cívicos, civilizados, trabalhadores e alfabetizados. 

Na Reserva, em 1929, foi instalada a MEC, mantendo contatos de início com os indígenas 
da etnia Kaiowá, e, posterior, Guarani e Terena. Os fundadores da Missão foram os missionários 
americanos, reverendo Alberto Sidney Maxwell e sua esposa Mabel Davis Maxwell, pertencen-
tes à Igreja Presbiteriana. Também compuseram a primeira equipe missionária o agrônomo José 
da Silva, sua esposa Guilhermina da Silva (professora) e seu filho Erasmo, da Igreja Presbite-
riana; o médico membro da Igreja Metodista Nelson de Araújo; o professor e dentista Esthon 
Marques membro da Igreja Presbiteriana Independente, que de modo assistencialista atendia os 
indígenas de forma espiritual, educacional, médica e social (O ESTANDARTE, 9 maio 1929). 

A região de Dourados foi escolhida como um espaço estratégico para o desenvolvimento dos 
trabalhos missionários protestantes e para a inserção e desenvolvimento da fé protestante entre os 
indígenas e não indígenas, por representar um lugar promissor para a difusão do protestantismo. 
Como foi apresentado pelo metodista Sebastião Arantes em uma matéria veiculada no jornal Ex-
positor Cristão no ano de 1929: “O trabalho evangélico em Dourados não se limita aos selvícolas 
daquela região, mas também o povo de Dourados, está lucrando, talvez mais com a influência 
cristã dos missionários do que mesmo os indígenas” (EXPOSITOR CRISTÃO, 7 ago. 1929). 

A Missão foi um dos projetos protestantes mais importantes do sul do Estado e foi origi-
nário da Associação Evangélica de Catequese dos Índios do Brasil (AECI), criada em São Paulo 
em agosto de 1928, uma iniciativa de âmbito nacional considerada “[...] a primeira empresa mis-
sionária criada e conduzida por igrejas protestantes brasileiras com o fim de cristianizar povos 
indígenas, especialmente, os Guarani.” (GONÇALVES; POSSADAGUA, 2012, p. 49).

Para os missionários metodistas e presbiterianos, os trabalhos desenvolvidos pela MEC 
na Reserva tiraria os indígenas do estágio da incivilidade e os tornariam civilizados e com no-
vas relações e organizações quanto ao trabalho, à cultura e aos saberes, alcançando o estágio do 
desenvolvimento difundido pelos republicanos nas primeiras décadas do século XX. Para isso, 
era preciso adotar novos costumes, comportamentos e conhecimentos, e novas práticas quanto 
à higiene, à família, à religiosidade e à relação com a natureza. Uma vez que “O protestantismo 
constituía um ‘modo de vida’ e aceitá-lo nos seus princípios de crença implicava em mudanças 
de padrões de cultura.” (MENDONÇA, 2008, p. 143). 

Como lembra Souza (2008, p. 36),

Educar o povo tornar-se-ia a preocupação central do projeto educacional republica-
no. O desafio de construir a nação brasileira passava pela necessidade de regenerar o 
povo, combatendo os maus costumes, o vício, a indolência. Caberia à escola primária 
moldar o novo cidadão. 

4 Relatório do Serviço de Proteção aos Índios, s/d. Museu do Índio, Rio de Janeiro. (microfilme n. 379).
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Embora Souza (2008) não tenha se reportado especificamente à educação para os indíge-
nas, é possível compreender a educação e a escolarização ocidental como um caminho para a 
“civilização” dos indígenas, representando assim o sucesso do projeto civilizatório e integracio-
nista do Estado difundido pela educação para os indígenas via as escolas instituídas nas Reser-
vas. 

Portanto, tanto a MEC quanto o SPI contaram com a criação e a instalação das escolas na 
Reserva para inserir novos conhecimentos e construir entre as crianças indígenas novos com-
portamentos e práticas com referências não indígenas por meio das aulas de alfabetização e 
evangelização. 

ENSINO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS
INDÍGENAS DA RESERVA DE DOURADOS 

Os encontros bíblicos e as aulas de alfabetização marcaram a presença da escola na RID, 
em que passaram também a inserir as crianças indígenas em contextos de evangelização, “civi-
lização” e alfabetização conduzidos pelos interesses dos missionários protestantes e dos agentes 
do Estado brasileiro de assimilação cultural e integração dos indígenas à sociedade nacional. 
Para os missionários protestantes, era preciso “[...] desenvolver a Escola, 1º Evangelizando, 2º 
Alfabetizando e 3º cercando as crianças de mais cuidado sem o qual o futuro deste povo é negro 
e sem esperança” (O ESTANDARTE, 15 abr. 1946, p. 3).

Nesse contexto de educação escolar, foi inserido um ensino com conhecimentos que não 
pertenciam às realidades cultural, religiosa, social, econômica e familiar dos indígenas. Tais co-
nhecimentos passaram a inserir um ritual de normas, padrões e práticas não indígenas que não 
reconhecia e atendia a educação indígena, que “[...] é ensinar e aprender cultura, durante toda a 
vida e em todos os aspectos” (MELIÀ, 1979, p. 12). 

O ensino ministrado na Escola da Missão e na Escola do Posto buscou construir entre as 
crianças indígenas práticas religiosas cristãs, cívicas, de higiene e de trabalho em um proces-
so de construção da educação, modernidade e cidadania que estava em desenvolvimento para 
atender aos ideais republicanos. Assim, “[...] a educação escolar é valorizada como instrumento 
para a compreensão da situação extra-aldeia e para o domínio de conhecimentos e tecnologias 
específicos que elas podem favorecer” (DA SILVA, 2002, p. 57). 

Ante o exposto, a escola com seu ritual que inclui regras, cronogramas, tempos, discipli-
nas, práticas e conteúdos buscou distanciar as crianças da RID do seu modo de ser indígena, o 
que pode ter provocado conflitos na autonomia que as crianças indígenas possuem na comuni-
dade no desenvolvimento da sua educação.5 Como afirma Tassinari (2007, p. 14), “Para os Gua-
rani, há o reconhecimento da autonomia da criança, que deve ser respeitada”, reconhecimento 
que ocorre também em outras etnias. Desse modo, a formação de novos comportamentos foi 
estruturada no ambiente escolar, era preciso tornar as crianças indígenas cristãs, cívicas, assea-
das e com civilidade para que assim pudessem ser inseridas na sociedade não indígena e contri-
buíssem com a formação da identidade nacional. Isso permite compreender que 

5 Importante salientar que há uma diversidade sociocultural indígena, assim, as concepções sobre a infância indí-
gena são diversas, possuindo suas interpretações a partir das culturas das etnias. 
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A escola, como instituição originária desse “mundo dos brancos”, ocupa então, sim-
bolicamente, lugar de destaque como meio de obtenção de conhecimentos “externos” 
a serem incorporados e socializados internamente (DA SILVA, 2002, p. 46). 

Nas escolas da Reserva, no desenvolvimento da alfabetização e da inserção dos conheci-
mentos ocidentais entre as crianças, os professores da Missão e do Estado fizeram uso da revista 
metodista Bem-te-vi, da Cartilha do povo – para ensinar a ler rapidamente, da Cartilha da infân-
cia e do Primeiro livro de leitura. Por meio desses materiais didáticos, o projeto educativo-re-
ligioso da Missão e a política indigenista do Estado buscaram alfabetizar as crianças na língua 
Portuguesa com outros valores, culturas e crenças religiosas. Isso posto, é possível entender que 
as “[...] representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de 
um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 
forjam.” (CHARTIER, 1990, p. 17).

O ensino sobre novas práticas agrícolas desenvolvidas pelos não indígenas foi uma das 
estratégias utilizadas para “civilizar” os indígenas e integrá-los na sociedade nacional por meio 
da inserção de novas relações quanto ao plantio, à economia e ao trabalho. 

Nas aulas, os professores transmitiram a importância do trabalho com os valores de lucra-
tividade dos não indígenas. Como é possível constatar em uma avaliação realizada em junho de 
1965 com o 3º ano na qual os alunos tiveram que copiar a seguinte frase: “O trabalho enriquece 
a nossa preguiça empobrece.”6

Como os indígenas cultivam para a sobrevivência e não para a obtenção do acúmulo de 
lucro, foram considerados preguiçosos e desinteressados no desenvolvimento dos trabalhos agrí-
colas. Contudo, é importante destacar que os Guarani são agricultores, “[...] a base de seu sustento 
lhe é fornecida pela lavoura” (SCHADEN, 1974, p. 37), como também são os Terena. Mas, como 
suas práticas agrícolas são diferentes dos não indígenas, e não atendiam ao projeto de desenvolvi-
mento da sociedade nacional e da incorporação do indígena aos trabalhadores rurais, para atender 
ao objetivo de integração, foi preciso ensinar novos valores e novas formas do trabalho agrícola. 

A interposição dos novos valores quanto ao ensino agrícola esteve presente na participa-
ção dos alunos com os ingredientes que eram utilizados no preparo da sopa de legumes, com-
posta de carne bovina ou de frango, servida na merenda da escola.7 Os alunos eram orientados 
a levarem para a escola os legumes que possuíam em casa, cultivados na Reserva, como a “couve, 
vagens, mandioca.”8 Assim, buscou-se construir a importância do cultivo dos alimentos entre 
os indígenas, no entanto, por praticarem a agricultura de subsistência, já tinham de acordo com 
a sua cultura a relação com a terra e o território e os saberes tradicionais, a importância do ali-
mento e do manejo com a terra para o desenvolvimento do plantio. 

De acordo com os protestantes, era necessário “[...] difundir conhecimentos de higiene 
e agricultura, entre os índios, integrando-os numa vida melhor”, que representava o desenvol-

6 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Avaliação 3º ano, junho 1965. Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
(microfilme n. 6, planilhas 82-90).
7 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Relatório, 9 agosto 1964. Museu do Índio, Rio de Janeiro. (micro-
filme n. 6, planilhas 82-90). 
8 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Relatório, 9 agosto 1964. Museu do Índio, Rio de Janeiro. (micro-
filme n. 6, planilhas 82-90). 
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vimento dos indígenas para alcançarem a civilização e civilidade (O ESTANDARTE, 10 junho, 
1940, p. 3).

Entre os ensinamentos práticos trabalhados com os alunos, estava o cultivo de mudas fru-
tíferas e de um jardim, plantações realizadas na escola. Como relatou o agente do Posto Alaor 
Fioravante no ano de 1958, “[...] foram plantado na escola vinte mudas de larangeiras, cinco de 
pecigueiras, duas de Pimenta do Reino, tem um mandiocal e bananeira, também plantado pelos 
alunos da escola, tem também um jardim, também conservado pelas alunas.”9 A divisão entre 
meninos e meninas nos cuidados com os plantios demonstra que era desenvolvido na escola a 
formação dos meninos para o trabalho agrícola e das meninas para os cuidados com a casa. É 
possível ponderar que essa divisão esteve relacionada com a cultura ocidental quanto à questão 
de gênero, que atribuiu à mulher a responsabilidade dos trabalhos domésticos e ao homem dos 
trabalhos agrícolas. 

Embora o objetivo maior do cultivo das mudas frutíferas e do jardim fosse a inserção de 
novos valores não indígenas relacionados ao trabalho, ao uso da terra e das espécies que de-
veriam ser cultivadas; as frutas, como as bananas, colhidas na Reserva, contribuíram “[...] na 
alimentação dos escolares e doentes.”10 Longe das condições culturais, ambientais e tradicionais 
de sobrevivência, os indígenas tiveram que aprender, adaptar e conviver com os conhecimentos 
dos não indígenas para permanecerem diante de novas organizações sociais, culturais, econô-
micas, religiosas e educacionais. 

Nesse contexto, é importante lembrar que 

A educação, o aprendizado são processos sem fim. O mundo e seus mistérios vão 
sendo descobertos aos poucos, em suas múltiplas e complexas dimensões. Há sempre 
novos conhecimentos à espera de ser descobertos e incorporados à experiência de 
vida de cada um (DA SILVA, 2002, p. 43-44).

Assim, nas escolas da RID, as crianças foram recebendo novos conhecimentos que não 
pertenciam às suas culturas, mas foram fazendo uso do que recebiam nas escolas para desenvol-
verem novas experiências de vida que contribuíram com as novas relações mantidas na Reserva 
e com a construção das suas representações e identidades. 

Por meio de uma avaliação de língua Portuguesa realizada com o 1º ano B no ano de 1966, 
foi trabalhada na forma de ditado a importância das plantas: 

No jardim de minha casa há muitas flores.
São lindas, li o nome de todas: rosas, cravos, jasmins, açucenas, dálias, violetas e 
miosótis.
No quintal há diversas árvores que dão frutas, como mangueiras, goiabeiras, laran-
jeiras e jaqueiras. 
As plantas são muitas úteis. Elas nos dão perfumes, sombra.11 

9 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Comunicado, 4 dezembro 1958. Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
(microfilme n. 6, planilhas 82-90). 
10 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Relatório mensal, 25 julho 1962. Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
(microfilme n. 6, planilhas 82-90).
11 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Provas parciais/Português 1º ano B, 27 junho 1966. Museu do 
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A importância abordada no texto sobre a utilidade, sobre as características e sobre a beleza 
das plantas foi relevante no processo de ensino, posto que contribuiu com a construção de co-
nhecimentos nos cuidados e respeito com as plantas, logo, a natureza. Mas cabe observar que as 
espécies de flores apresentadas no texto fogem da realidade das crianças indígenas e, até mesmo, 
da realidade dos não indígenas por serem espécies não tão comuns de serem encontradas no 
quintal de casa. 

Como também a formação de jardins não atendia a realidade cultural, ambiental e natural 
das etnias. Foi inserida com objetivo de que os indígenas por meio do ensino escolar aprendes-
sem os hábitos, os comportamentos, a relação com o ambiente e a casa com referência na cultura 
não indígena. 

As atividades realizadas na Reserva em comemoração ao Dia do Índio também contribuí-
ram para a formação do patriotismo e civismo entre os indígenas. No ano de 1960, “Na escola no 
dia do índio foi astiado a bandeira e cantado o ino nacional pelos alunos, e feito uma explanação 
alusivo a data.”12 Assim, por meio das atividades escolares, buscou-se inserir o civismo com 
objetivos de “civilizar” e substituir os hábitos e as culturas das etnias para a formação de uma 
sociedade nacional, cívica e desenvolvida. 

Nessa perspectiva, o ensino escolar elaborado pelos missionários e pela política do SPI 
objetivou romper com a educação da criança indígena desenvolvida por meio dos saberes tra-
dicionais passados pela educação indígena na família e na comunidade. “O índio perpetua o 
seu modo de ser, nos seus costumes, na sua visão do mundo, nas relações com os outros, na sua 
religião.” (MELIÀ, 1979, p. 9). 

Logo, a educação escolar ocorreu sem respeitar a personalidade e a autonomia das crian-
ças indígenas, que tiveram que se apropriar dos novos conhecimentos que foram inseridos na 
escola e na Reserva para conviverem e manterem suas culturas, hábitos, religiosidade e saberes 
tradicionais. Assim, “[...] a representação identitária pode ser dada ou atribuída, mas também 
implica em opções e escolhas que não decorrem de manipulações, mas de um endosso voluntá-
rio na busca de padrões de referência [...].” (PESAVENTO, 1995, p. 116). 

Nesse sentido, é importante marcar que “[...] a identidade e a subjetividade infantis cons-
troem-se por meio de processos que se realizam em seus corpos e que sintetizam significações 
sociais, cosmológicas, psicológicas, emocionais e cognitivas” (DA SILVA, 2002, p. 41). Entre as 
crianças indígenas, o aprendizado necessário para a construção da identidade e subjetividade 
encontra-se na educação indígena, que ocorre no convívio diário com a cultura, a religião, as 
crenças, os rituais, a língua e os saberes tradicionais. De acordo com Pereira (2010, p. 3), entre os 
Kaiowá e Guarani, “[...] as famílias nucleares e as agremiações denominadas de famílias extensas 
ou parentelas desenvolvem formas de sociabilidade que conduzem a estilos comportamentais 
distintos, instituindo cenários variados nos quais se desenvolvem a socialização das crianças.”

Deste modo, na RID, as crianças indígenas precisaram encontrar formas para permanece-
rem com suas culturas e construir suas identidades ao passo que passaram a frequentar a escola 
para os indígenas. Com base no conceito de tática de Certeau (2014, p. 94), que se refere à “[...] 
ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de 
fora lhe fornece a condição de autonomia.” Percebe-se que essas crianças indígenas utilizaram 

Índio, Rio de Janeiro. (microfilme n. 6, planilhas 82-90).
12 Documento do Posto Indígena Francisco Horta. Resposta a Circular nº 6 de 4/4/1960, 25 abril 1960. Museu do 
Índio, Rio de Janeiro. (microfilme n. 6, planilhas 82-90).
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táticas de permanência ao frequentarem essas escolas para obterem vestimentas, alimentos e, 
também, conhecimentos sobre a cultura dos não indígenas para se socializarem na RID e na 
região de Dourados. Logo, a construção de representação “[...] não se afasta nem da realidade 
nem do social” (CHARTIER, 2010, p. 26), uma vez que, as crianças indígenas foram então cons-
truindo suas representações a partir dos contatos com a cultura não indígena, e com as culturas 
indígenas. Nesse contexto, “A escola ao mesmo tempo produz e reproduz a cultura na sociedade 
em que ela, escola, se situa.” (VEIGA-NETO, 2002, p. 53).

Assim, os protestantes metodistas e presbiterianos, e os agentes do Estado, buscaram por 
meio da evangelização e alfabetização assimilar, “civilizar” e integrar as crianças da Reserva à 
cultura e sociedade não indígena. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Um trabalho desta natureza nos possibilitou compreender e refletir sobre a educação es-
colar para a criança indígena na pesquisa em História da Educação. Desse modo, podemos 
dizer que esse trabalho contribui para os estudos da infância indígena na História da Educação 
brasileira e, de forma específica, à História da Educação em Mato Grosso, pois, as investigações 
acerca da história da relação das crianças indígenas das diversas etnias com a família, a comuni-
dade e a escola ainda estão abertas a estudos.

Como mostramos a análise da educação escolar ministrada às crianças indígenas das et-
nias Kaiowá, Guarani e Terena na primeira metade do século XX na Reserva de Dourados, 
região sul de Mato Grosso (MT), na Escola da Missão (Escola Primária General Rondon) e na 
Escola do Posto (Escola Francisco Ibiapina), apontou que essa educação inseriu as crianças in-
dígenas em novos contextos sociais, políticos, econômicos, culturais e educacionais, buscando 
por meio da evangelização e alfabetização desenvolver o projeto religioso, assimilacionista e ci-
vilizatório do Estado e da Missão Evangélica Caiuá, no entanto, as crianças indígenas utilizaram 
táticas de permanência ao frequentarem essas escolas.

Por fim, foi possível constatar ainda que o ensino agrícola buscou a formação dos meninos 
para o trabalho agrícola e das meninas para os serviços domésticos, a partir da relação com o 
cultivo. Idealizando a formação de indivíduos modernos, civilizados, sociáveis e trabalhadores 
para serem integrados no convívio com os não indígenas. Contudo, os novos conhecimentos e 
os atendimentos sociais realizados na Reserva foram necessários para as crianças indígenas se 
relacionarem e permanecerem no cenário multiétnico no qual passaram a conviver. 
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INTRODUÇÃO

Refletir a respeito das diferenças sociais, étnicas, raciais, culturais, de gênero e religião 
é ação crucial aos educadores, principalmente no âmbito das práticas educativas. 
Dentre esses temas, estão as questões envolvendo o conhecimento e o respeito aos 
povos indígenas e sua cultura. A provocação dessa temática se une a uma percepção 

de que há pouco espaço de reflexão e debate nos meios educacionais sobre o tema, compreendido 
como algo que pode contribuir bastante com a representação do mundo social das crianças. 

Alguns dados investigados foram essenciais para que o tema fosse pensado, como a quan-
tidade de povos indígenas brasileiros existentes hoje que, de acordo com o censo do IBGE de 
2010, são mais de 305 e totalizam 896.917 pessoas, correspondente a aproximadamente 0,47% 
de toda a população do país (BRASIL, 2010). De acordo com a Funai (2020), das etnias existen-
tes hoje, são 274 línguas diferentes e muitas formas diversas de compreensão da realidade que 
cercam cada povo. 

Ao analisar-se materiais didáticos disponíveis para a organização curricular da etapa bá-
sica de ensino, percebe-se facilmente que há um abismo entre esses e muitos outros dados da 
realidade dos povos indígenas e as atividades e vivências escolares que proporcionam experiên-
cias educativas sobre o contexto indígena. Pode-se então pensar que há uma carência dessas 
vivências educativas na compreensão e construção da noção sobre os povos indígenas, mesmo 
sendo uma das vertentes que auxiliam na construção do conhecimento social e na compreensão 
do mundo social. Será que as crianças estão construindo conceitos elaborados sobre os povos 
indígenas a partir das experiências vividas no ambiente escolar e fora dele? Como entendem o 
“índio”? Que tipo de compreensão ocorre em algumas celebrações tão comumente vivenciadas 
nas escolas, como o “Dia do Índio”? Como percebem e explicam a relação dos indígenas com 
a população não indígena? Estariam tendo oportunidade de entender a “essência” da pessoa 
indígena?
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 Munduruku (2017, p. 9) afirma que “desenvolvemos determinado pensamento sobre o 
índio, o qual vem sendo repetido à exaustão desde há muito tempo, revelando que não sabemos, 
de fato, quem é o índio e quais são suas especificidades culturais”. Sentindo na própria existência 
as ideias estereotipadas sobre sua etnia, o autor conta que “quando criança, não gostava de ser 
índio. Sentia vergonha de ser um quando alguém mencionava os indígenas como seres pregui-
çosos, selvagens, sujos, covardes e até canibais” (MUNDURUKU, 2017, p. 10). 

Em essência, o índio é um ser humano que teceu e desenvolveu sua cultura e sua 
civilização de modo intimamente ligado à natureza. A partir dela, elaborou tecnolo-
gias, teologias, cosmologias e sociedades, que nasceram e se desenvolveram de expe-
riências, vivências e interações com a floresta, o cerrado, os rios, as montanhas e as 
respectivas vidas dos reinos animal, mineral e vegetal. Há inúmeras características 
e formas de relações do índio com a natureza, o que provocou o florescimento de 
muitas etnias, muitas variedades de línguas, muitos costumes. (JECUPÉ, 2020, p. 19).

O uso da palavra “indígena” na realização deste trabalho fundamenta-se na ideia de 
Castro (2016), que aponta a necessidade da distinção das palavras “índio” e “indígena”, que 
muitos podem erroneamente pensar serem sinônimos ou que a primeira seria uma forma 
abreviada da segunda. O autor aponta que os originários desta terra foram nomeados “índios” 
pelo famoso equívoco dos colonizadores europeus que, ao chegarem na América, pensavam 
estar na Índia. “Indígena” traz o significado daquele que é gerado nas entranhas da terra, o que 
é originário da terra em que vive, e nada há de “indiano” nessa palavra, portanto, representa 
os povos nativos não somente do Brasil, mas também da África, Ásia, Oceania e até Europa 
(CASTRO, 2016). 

Como apontamentos para o desenvolvimento do currículo do ensino fundamental e mé-
dio, temos, desde 2008, o fato de que o tema indígena fora estimulado a figurar nas escolas após 
ter sido regulamentado pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que cria a obrigatoriedade do 
ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio do país (BRASIL, 2008). Ainda, ao se definir as competências esperadas ao longo do 
ensino, a Base Comum Curricular – BNCC indica a importância de se entender que, na forma-
ção da sociedade brasileira, há a presença de diferentes povos e culturas, o que pode ajudar na 
compreensão de suas contradições sociais e culturais e articulações com outros povos e socieda-
des (BRASIL, 2018). O documento aponta que “a inclusão dos temas obrigatórios definidos pela 
legislação vigente, tais como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve 
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o estudo dessas popula-
ções como artífices da própria história do Brasil” (BRASIL, 2018, p. 403). 

Ainda, vê-se a necessidade de trabalhar a transmissão de saberes, culturas e história, pos-
sibilitando assim o desenvolvimento de habilidades importantes como “identificar formas de 
marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas e os po-
vos africanos” (BRASIL, 2018, p. 415). Os desafios enfrentados pelos professores nesta área são 
muitos e é necessário compreender o significado de cada um deles. Um dos principais pode ser 
apontado como a necessidade de possibilitar que o aluno se conceba como um sujeito histórico. 
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A compreensão do aluno como sujeito no processo histórico é uma exigência encon-
trada nas propostas pedagógicas do estado de São Paulo, desde a década de 1980, e 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1996. Ela parte da constatação de que 
o conhecimento histórico pode contribuir para o desenvolvimento da identidade. 
Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ensinar História para uma criança no en-
sino fundamental pode ajudá-la a pensar sobre sua própria história. Isso representa 
tomar consciência de seus hábitos, compreender melhor a cultura e o ambiente em 
que vive, e conhecer a realidade de seus colegas. Ao descobrir quem é, de onde veio, 
ela tem condições de projetar para onde vai (BELINTANE; SANTOS, 2014, p. 9). 

Por essa razão, pensar os conceitos e ideias construídas a respeito dos povos indígenas e 
como eles podem ser desenvolvidos em sala de aula é relevante e atual, uma vez que tais ideias, 
compreendendo hábitos, costumes, cultura e valores sociais dos primeiros habitantes do nosso 
país estão presentes nas relações interindividuais. Essas formas de se interpretar e perceber a 
problemática pode estar carregada de estereótipos, preconceito e discriminação.

Segundo a BNCC, para o 5º ano, a ênfase deve estar em pensar a diversidade dos povos e 
culturas, bem como suas formas de organização. “A noção de cidadania, com direitos e deveres, 
e o reconhecimento da diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o 
convívio e o respeito entre os povos” (BRASIL, 2018, p. 406). 

É plausível, portanto, que se analise as vivências escolares, bem como as noções construí-
das, verificando se equívocos não estão se perpetuando e orientando assim um “falso” conheci-
mento sobre a cultura indígena, a realidade dos povos e a compreensão da história e da situação 
dos nativos brasileiros.

Nesta pesquisa, tratamos a questão do conhecimento sobre os povos indígenas na pers-
pectiva da construção do conhecimento social, desenvolvida por Delval (2018) e pesquisadores 
brasileiros (SARAVALI; GUIMARÃES; SILVA, 2018). Esses trabalhos tomam por referência a 
epistemologia e psicologia genética piagetiana, admitindo que, mesmo aquele conhecimento 
proveniente dos contextos sociais sofrerá uma elaboração individual, condizente com os pro-
cessos de equilibração. Assim, o conhecimento social se origina e se sustenta no momento da 
inserção do indivíduo no meio social e, dessa forma, seu desenvolvimento ocorre em contato 
com o outro, todavia, o sujeito não tem um papel passivo; muito ao contrário, nesse processo, é 
preciso valorizar o trabalho de construção pessoal que cada um realiza, a partir de suas próprias 
construções intelectuais e afetivas (DENEGRI, 1998).

A partir destes trabalhos (DELVAL, 2002), observa-se uma regularidade na construção de 
noções sociais diferentes, identificadas por níveis de compreensão que partem de crenças apa-
rentes e pouco processuais até a construção de noções mais complexas que envolvem aspectos 
não visíveis e processuais, característicos dos fenômenos sociais.

Considerando o exposto e tratando-se de objetivos relevantes para o trabalho no Ensino 
Fundamental que, engendrados com as outras fases de escolaridade (infantil e médio), consti-
tuem noções essenciais para a compreensão e representação da sociedade, almejamos investigar 
como se formam os conceitos que alunos do quinto ano têm a respeito dos povos nativos brasi-
leiros, tendo em vista os aspectos históricos, culturais e de diversidade.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso (YIN, 2001), desenvolvido junto a 27 alunos, com idades 
entre 9 e 10 anos, de ambos os gêneros, regularmente matriculados no quinto ano do ensino 
fundamental de uma escola particular do interior do estado de São Paulo. A escola em questão 
se localiza na região central da cidade e seus alunos são, em sua maioria, de classe média. 

A pesquisa foi apresentada à equipe gestora da escola e aos responsáveis pelos alunos 
que assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a participação 
das crianças de forma a se garantir os procedimentos éticos da pesquisa com seres humanos. O 
projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade por meio 
de cadastro na Plataforma Brasil.

O instrumento aplicado em todos os participantes consistiu numa entrevista semiestru-
turada, pautada no método clínico-crítico piagetiano (PIAGET, 1926/1979), cujo objetivo era 
investigar as ideias que as crianças possuíam sobre os povos indígenas, identificando aspectos 
culturais, históricos e de diversidade. O roteiro da entrevista está apresentado, a seguir, e era 
desencadeado após a apresentação da Figura 1.

 

Figura 1 – Imagem utilizada nas entrevistas

Fonte: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/influencia-do-tupi/

Fale um pouco sobre esta imagem que você vê. 

1) Quem são as pessoas apresentadas na imagem? – caso a resposta seja “índio” ou “indíge-
na”... – Por que você acha que são “índios” ou “indígenas” (conforme nome dado pela 
criança)? O que você vê na foto que informa que eles são indígenas? – caso mencionem 
as roupas... – Se eles estivessem vestidos com roupas como as nossas, seria possível 
saber que são indígenas? 

2) Você acha que essas imagens mostram pessoas que vivem atualmente ou não? Como 
você sabe disso? Onde elas vivem? Há muitas ou poucas pessoas assim na nossa socie-
dade? Por quê? 
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3) Você acha que faz tempo que pessoas como essas da imagem existem? Desde quando? 

4) Como você acha que eles vivem? O que fazem? Eles trabalham? Como e o que conse-
guem com o trabalho deles? 

5) Você acha que eles vivem aqui no Brasil? Onde? E em outros países também? Quais? 
Acha que sempre existirão pessoas assim no Brasil? E no mundo também? 

6) Você acha que os povos indígenas do Brasil são iguais ou diferentes dos povos indíge-
nas dos outros países? Em que são iguais? Em que são diferentes? 

7) Como são as famílias das pessoas que você vê na imagem? Em que são parecidas com 
sua família? Em que são diferentes? 

8) O que as crianças dessas famílias fazem? Elas brincam? Como? Você acha que elas 
aprendem coisas novas? Que tipo de coisas? Onde aprendem? Quem ensina? 

9) Como são os lugares onde essas pessoas das imagens vivem? 

10) Você sabe ou já ouviu falar sobre cultura? O que é? O que é cultura para você? Você 
acha que as pessoas da imagem têm cultura? 

11) Você já ouviu falar sobre civilização? O que é? O que é uma pessoa civilizada para 
você? Você acha que as pessoas da imagem são civilizadas? 

12) Você já ouviu a palavra indígena? Onde você ouviu? Você acha diferente falar “índio” 
e “indígena” ou você acha que quando usamos essas palavras falamos a mesma coisa? 

13) O que você sabe sobre os povos indígenas? Você já ouviu falar sobre isso? Quem falou 
com você sobre isso? Onde ouviu falar? 

Após a entrevista, era solicitado ao participante que realizasse um desenho que trazia 
como temática “Povos indígenas”. A partir das respostas, pensamentos e reflexões desencadea-
dos pela entrevista, cada participante foi convidado a representar o assunto com um desenho 
que mostrasse o conhecimento que tinham sobre os povos originários. 

As entrevistas foram realizadas individualmente e gravadas, tendo em média a duração de 
25 minutos, de acordo com a espontaneidade e interesse de cada criança. Ocorreram de forma 
presencial e/ou de forma on-line, via Google Meet, de acordo com a organização das aulas pela 
escola no modelo remoto e escalonado. Todo o material foi transcrito para análise posterior. 

RESULTADOS 

Para identificar as noções que os sujeitos participantes tinham a respeito dos povos ori-
ginários, foi realizada uma subdivisão por eixos temáticos, conforme as respostas apresentadas 
pelos alunos em suas entrevistas. Os eixos foram Identidade, Diversidade e Cultura.

Desse modo, num primeiro eixo denominado de Identidade, foram categorizadas as res-
postas relacionadas à identificação e reconhecimento da pessoa indígena. Nesse eixo, estão agru-
pados ideias e pensamentos que vão desde a atenção aos aspectos físicos e aparentes do grupo 
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apresentado na imagem, a apontamentos que dizem respeito ao tipo físico dos indígenas (cor da 
pele, tipo de cabelo, características como falta de pelos no corpo), também a caracterização pela 
maneira de se vestir, e o uso de acessórios, adornos e pinturas pelo corpo até argumentos que 
considerem aspectos não visíveis, como a identidade dos indígenas por meio da observação e/
ou diálogo sobre sua vida, história, costumes, individualidade, coletividade étnica e cultura. As 
respostas condizentes a esse eixo foram desencadeadas a partir de algumas perguntas da entre-
vista, como as questões de número 1, 2 e 13. Eis alguns excertos:

FIL (10;5): E por que você acha que são índios? Porque está com cara (Faz sinal de 
positivo com a cabeça). Como assim, com cara? Tá com roupa de índio. Roupa de 
índio? (Faz sinal de positivo com a cabeça). E pintura...no rosto. Se eles não tivessem 
com roupa de índio, nem com pintura no rosto, você saberia dizer se são índios? 
Não muito, eu reconheço o índio quando tem pintura no rosto e roupa de índio. É 
assim que você reconhece? Uhum. E por que você acha que eles usam essa roupa e 
essa pintura? Eu acho que a roupa porque eles conseguem fazer essa daí e a pintura 
para identificar que é índio.

CAI (10;5): [...] me fala um pouquinho sobre essa imagem que você vê. Eu tô ven-
do vários indígenas, que...uma família de índios, que estão numa floresta. E por que 
que você acha que são indígenas, uma família de índios? Por causa do jeito que eles 
estão se vestindo, é do...das maquiagens, das pinturas no rosto e os cocares. E...se 
eles tivessem vestidos com roupas como as nossas, você...seria possível saber que 
são indígenas? Seria, é...pelo jeito que eles agissem, pelas ações deles. Como que eles 
agem? É...eles gostariam mais da natureza, é...ficariam, cuidariam mais do só, é...dos 
animais, das plantas.

MAC (10;9): E você acha diferente falar índio indígena ou você acha que quando 
a gente usa essas palavras é a mesma coisa? Eu acho que indígena é o nome da Cul-
tura, e índio, as pessoas, tipo eles são índios.

GUS (10;4): Se eles tivessem com roupas como as nossas você saberia dizer se são 
indígenas? Não é bem assim, é que é assim, eles estão com essas roupas e eles ainda 
estão quase no meio do mato, querendo dizer. E se eles tivessem com as outras roupas 
não teria como identificar se eles fossem indígenas ou não, porque eles meio que já 
teriam se acostumado com, é..., meio que o mundo que a gente vive. Meio com o quê 
que a gente vive? Com o mundo? Não é bem o mundo, é, com as nossas...ai, como 
que fala? Esqueci...com as nossas...como se fossem os costumes. Então se tivessem 
com roupas como as nossas, quer dizer que eles teriam... Eles meio que seriam 
paren...meio que parentes de índios, mas não ser os índios também. Eles meio que 
seriam, metade gente e meio índio, querendo dizer assim. [...] Meio gente? É, meio 
gente. Não, é assim, meio gente da cidade e meio que gente que mora em tribo assim.

Ao próximo eixo – Diversidade – foram organizadas as respostas desencadeadas a partir 
de perguntas que dizem respeito à diversidade dos povos originários, ou seja, se por meio delas 
os sujeitos poderiam apontar se conheciam e compreendiam a existência de vários grupos de 
povos indígenas, cada qual com sua identidade, cultura, organização coletiva, modos de viver, 
de celebrar rituais, história e língua no Brasil e no mundo. As perguntas que desencadearam 
esses aspectos foram as 6, 7, 10 e 14. Eis alguns exemplos de respostas agrupadas neste eixo: 
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LIV (10;4): E você acha que os indígenas aqui do Brasil e os indígenas dos outros 
lugares do mundo são iguais? Ou diferentes? Diferentes. Em que eles são diferen-
tes? É porque, por exemplo, se tem cinco Ilhas, cada Ilha vai ter a sua tribo, cada tribo 
vai ter tem um modo de viver. Como você sabe que eles vivem em Ilhas? Porque eu 
já vi reportagem.

LUI (9;10): Você acha que os índios do Brasil com os índios dos outros lugares do 
mundo, por exemplo da África que você me disse, você acha que eles são iguais 
ou diferentes? É que existe muitas tribos, né? Mas todas as tribos têm o mesmo ob-
jetivo que é não machucar a natureza e viver em paz. Então isso seria o que eles são 
iguais? Exatamente. E tem diferença? Tem, na língua, muito na língua, porque como 
eu falei, existem várias tribos. Tupi é uma língua deles, mas existem muitas outras.

BEA (10;1): [...]por que você acha que na África tem? Porque... Na África tem mui-
tos animais... E os africanos também parecem um pouquinho indígenas. E você acha 
que sempre vai existir indígenas no Brasil? Não sei... Eu acho que sim. Porque as-
sim se eles evoluírem bastante eles podem ficar igual nós. Evoluírem bastante? Eles 
vão ficar igual a gente. Assim, você tem bastante contato com a natureza mas não 
moramos na selva assim essas coisas. E na África você acha que sempre vai existir? 
Não sei depende, depende das outras pessoas se eles cultivaram os animais não vai ter 
mais natureza para eles ficarem né... Aí eles vão ficar na cidade vão ser como a gente.

MIG (10;4): E o que você sabe sobre os povos indígenas? E o que eu sei é que, que 
eles estavam aqui antes dos portugueses, bem antes assim, cada tribo tem uma lín-
gua diferente, não é igual a nossa, eles têm... como é a palavra... esqueci…. Eles têm 
língua diferente? Eu esqueci a palavra... [...] Costume. Eu acho que essa é a palavra. 
As pinturas nos rostos que eles fazem... eu quando acabar minha aula já vou assistir 
TV e quando eles acabam alguma coisa que eles têm que fazer, tipo aula, eles vão 
fazer outras coisas porque lá não tem TV, então eles fazem uma brincadeira, ou eles 
vão ajudar os pais deles alguma coisa então eles têm costumes diferentes uma rotina 
diferente. [...] Diferente de nós. 

Algumas respostas categorizadas nesse eixo desconhecem a diversidade cultural dos po-
vos indígenas brasileiros no que diz respeito à singularidade e diferenciação de cada etnia in-
dígena. É comum também a generalização dos elementos constitutivos que são reconhecidos 
como pertencentes a esses povos, englobando aspectos de costumes, comportamentos, línguas, 
rituais etc. Assim, os participantes demonstraram reconhecer alguns aspectos culturais mais 
visíveis dos povos nativos, como língua diferente da Língua Portuguesa, costumes e comporta-
mentos ligados à natureza, entre outros. No entanto, mostraram desconhecer uma diversidade 
desses tópicos relacionada a uma diferenciação étnica, conforme exemplo:

MAC (9;11): O que que você sabe sobre os povos indígenas, [...]? Eu sei das ca-
racterísticas, sei onde eles vivem, do que eles sobrevivem. Pode me falar um pouco 
sobre? Sim, exemplo como eu já falei de caça, de pesca, de agricultura, eles trabalham 
bastante, eles possuem a suas características, esses acessórios.

ALI (9;11): E o que você sabe sobre os povos indígenas? É...o que eu sei? Isso. Que 
eles moravam em ocas, porque eles não tinham casa, eles se alimentavam da natu-
reza, eles construíam as casas na natureza, que eles faziam os negócios nos braços 
(aponta para o ombro) para marcar a coragem, os negócios lá, que eles pintavam o 
rosto, eles faziam, as crianças elas brincavam, né, bastante, que os pais ensinavam.
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No terceiro eixo – Cultura – foram organizadas as informações relacionadas ao reconhe-
cimento de diferenças culturais existentes na sociedade, a compreensão sobre o diálogo e con-
vivência entre os grupos e como entendem o comportamento, hábitos e costumes dos povos 
indígenas em relação ao modo de viver contemporâneo dos povos não indígenas. Desse eixo, 
fazem parte respostas obtidas a partir das questões 3, 4, 5, 8, 9, 11 e 12. Vejamos alguns exemplos 
a seguir:

LUC (9;11): A vida dos índios nas matas e nas cidades são diferentes? Ou são 
iguais? São iguais. São iguais? (Afirma com a cabeça). Em que que elas são iguais? 
Eles trabalham, a gente trabalha, tem escola, tem escolas aqui, eles cozinham, temos 
que cozinhar aqui, né. Não tem diferença entre nós e os indígenas. [...] E você acha 
que elas aprendem coisas novas? Sim. E que tipo de coisas que elas aprendem? 
Aprendem sobre a sua cultura, sobre da onde vieram seus pais, que elas cresceram, 
as...e...mais algumas coisas que eu não lembro. [...] E onde seria então o lugar que 
eles aprendem coisas novas? Na escola. Eles têm escola? Escola indígenas. Escola de 
indígenas? Huhum. Quem que é...tem professor nessa escola de indígenas? Tem. 
Quem que seria o professor? Eu acho que o homem sábio da aldeia deles. O homem 
sábio. Seria alguém do, da aldeia? Sim, sim.

CAI (10;5): E, você acha que os indígenas são pessoas que vivem atualmente ou 
não? Sim, tem alguns indígenas que vivem ainda, eles só tem...tem alguns indígenas 
que fazem faculdade também. É...é possível eles viverem entre a gente também, não 
precisa ser no meio do mato. Eles podem viver entre a gente também, isso é normal. 
[...] você já me disse um pouco da maneira que você acha que eles vivem, você 
falou que alguns estão tendo oportunidades de estudar, outros ainda vivem iso-
lados como os povos de antigamente, é isso né? Sim. É, o que que os indígenas 
fazem hoje? É, os indígenas que vivem como antigamente continuam caçando, é, 
eles vivem num lugar isolado, eles têm medo do resto das pessoas e se eles se senti-
rem ameaçados eles podem até matar a pessoa. E o de hoje, de hoje em dia, os que se 
abriram pra sociedade, é eles estão tendo, eles estão podendo morar aqui na cidade, 
tão podendo fazer tudo que eles quiserem, podem tomar vacina também. Eles podem 
estudar, podem trabalhar. Então eles trabalham? Mas é um pouquinho mais difícil 
pra eles. Então eles trabalham? Sim, eles podem trabalhar, eles podem ter emprego, 
eles podem estudar. Por que que você disse que é um pouco mais difícil pra eles 
viver? Porque tem gente que não aceita eles serem indígenas e estar na sociedade. 
Tem gente que não aceita, mas por mim isso seria normal, eles são pessoas que nem 
a gente. Huhum, você me disse que eles trabalham, como que eles trabalham e o 
que eles conseguem com o trabalho deles? Normalmente eles trabalham com agri-
cultura, eles ganham um pouco de dinheiro para poder é, é, conseguir comida e uma 
casa, cuidar da família também. [...] E esses indígenas daqui do Brasil, com esses 
indígenas dos outros lugares do mundo, é, eles são iguais ou diferentes? Eles po-
dem ser iguais mas de tribos diferentes, porque os índios são divididos em tribos, tem 
a Tupi-Guarani, tem a, tem várias outras tribos que eu não sei o nome de todas. [...] 
Como que são as famílias dos índios? Ah, as famílias dos índios, é, tem, normal-
mente quem lidera a tribo é o cacique, que ele, a família do cacique normalmente é 
uma das maiores famílias, porque tem os descendentes do cacique, descendentes dos 
filhos do cacique e aí, é, de acordo com as famílias, é, as pessoas, é, de acordo com as 
famílias elas podem ser grandes ou pequenas.
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ALV(10;8): Mas indígena mesmo você acha que não vive atualmente? Não. E como 
você sabe que eles não vivem atualmente? Por causa que tem mais tecnologias aqui 
e agora. E tendo tecnologia eles não vivem? Não, por causa que, eles podem viver 
sim, mas só que mudaram o costume, usaram mais roupas, usaram mais coisas... E 
você já ouviu falar sobre civilização? (Nega com a cabeça) [...] Você conseguiria 
me explicar o que é uma pessoa civilizada pra você? Hum, uma pessoa que esteja 
no avanço? [...] E, você acha que os indígenas são civilizados? (Nega com a cabeça). 
Não? Eles ainda estão nos costumes do passado...

Um aspecto que pode ser observado nessas respostas é aquele que não considera o modo 
de viver dos povos indígenas dialogal e em coerência com a cultura da modernidade, trazen-
do argumentos que relacionam a cultura indígena à pobreza, atraso social e falta de evolução. 
Também não há consideração das atividades de subsistência dos povos indígenas como forma 
de trabalho, além de não validarem organizações dos povos indígenas como escola e família. 
Seguem alguns exemplos:

MAI (10;5): como que são as famílias dos índios, [...]? É...eles são...pobres. Como? 
Pobres. [...] Por que você me diz que as famílias dos índios são pobres? Porque... se 
eles tivessem dinheiro, eles poderiam morar em uma casa. Se eles tivessem dinheiro 
eles morariam em uma casa? Em uma casa melhor.

LUI (9;10): Eles trabalham? Como assim eles trabalham? Se os índios trabalham? 
Eles trabalham para manter aldeia deles, eles plantam, eles cultivam, mas trabalhar, 
trabalhar, assim acho que não. Não? Igual você trabalha, por exemplo, eu acho que 
eles não trabalham assim. E qual a diferença você acha entre o meu trabalho e o 
trabalho que os índios trabalham? É que você trabalha como professora, você não 
vive na mesma área que eles. Por exemplo, eles dormem sobre as estrelas, então eles 
vivem na mata, na floresta. E a gente vive aqui na cidade. O que eles conseguem com 
trabalho deles? Hã, legumes e frutas, como mandioca, maçã, melancia. E o que eu 
consigo como eu trabalho? Você consegue dinheiro. Então você pode comprar isso 
em mercados e feiras, supermercados... é, em mercados e feiras. Existe mais diferen-
ça ou tem mais diferença entre esses trabalhos? Para mim essa diferença, porque 
trabalho é trabalho.

MAC (9;11): Eles trabalham? Antigamente, se eu não me engano, eles exploravam 
o pau-brasil. Mas hoje eu já não tenho certeza. Então eles não trabalham talvez. Eles 
não trabalham hoje? Só, com caça pesca essas coisas. Esse é o trabalho deles? Sim.

HEI (10;3): ...e você acha que sempre vai existir índio no Brasil? Acho que não. Por 
quê? Por causa que os índios vão evoluindo, né, eles vão querer arrumar trabalho, é, 
as pessoas que são assim, elas vão arrumar trabalho e eu acho que também por causa 
que vai ter muita cidade também no lugar onde é hoje em dia essas tribos. Eu acho 
que vai ter cidades em cima. 

Após o momento da entrevista, as crianças eram convidadas a fazer um desenho sobre o 
tema “Povos indígenas”. Grande parte dos alunos se ateve a desenhar figuras humanas que re-
presentavam indígenas em meio a elementos que compõem a natureza, como a flora e a fauna, 
demonstrando pensamento que considera características que relacionam a identidade indígena 
a aspectos aparentes. 
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Não houve presença de elementos que demonstrassem o reconhecimento da diversidade 
cultural dos povos existentes no Brasil, aspecto categorizado no eixo Diversidade. Percebe-se 
também pelos desenhos que é comum a generalização dos elementos constitutivos que reco-
nhecem como pertencentes a esses povos, englobando aspectos de costumes, comportamentos, 
línguas, rituais etc.

Muitos ilustraram figuras que faziam referência à chegada dos colonizadores portugueses 
ao Brasil, como caravelas e mapas, mostrando que pensavam a existência dos povos nativos a 
partir desse fato. Eis alguns exemplos: 

Desenho de ALI (9;11) representando como os indígenas enxergavam as terras brasileiras antes da chegada dos 
portugueses ao Brasil.

Desenho de ALI (9;11) representando um mapa do Brasil do ponto de vista português na chegada às novas terras em 
22 de abril de 1500.
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Desenho de LUC (9;11) representando a chegada dos portugueses ao Brasil em 22 de abril de 1500.

Desenho de MAL (10;10) representando os povos indígenas.

Nota-se que a maioria dos desenhos tem como base os aspectos culturais mais visíveis dos 
povos nativos, geralmente divulgados e veiculados na mídia em geral, e comumente trabalha-
dos em atividades escolares em propostas que buscam abordar a temática indígena, quase não 
tratando as especificidades de seus povos. A cultura indígena é representada nos desenhos por 
seus aspectos aparentes, evidenciadas por alguns hábitos como a caça, a pesca e a agricultura. 

Muitas das crenças apresentadas por nossos participantes (coletadas tanto nas respostas 
das entrevistas, quanto nos desenhos) se assemelham àquilo que Delval (2002) propôs em sua 
caracterização dos níveis de compreensão da realidade social. 
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Para o autor, o nível I caracteriza explicações dadas pelos sujeitos que são embasadas nos 
aspectos aparentes da realidade pensada, em que as concepções sobre o mundo ainda são limi-
tadas. Nessa forma de pensar, não há consideração de processos ocultos que deveriam ser de-
duzidos, isto porque as crianças pequenas ainda demonstram um pensamento egocêntrico que 
não lhes dá condições de uma visão mais abrangente sobre os fatos. Nada ou pouco reconhecem 
da existência de conflitos; os sujeitos deste nível têm a tendência de centrar-se em apenas uma 
perspectiva da situação e este nível de compreensão da realidade social faz parte das primeiras 
representações infantis, que vão até cerca de 10-11 anos de idade. 

No nível II, que se estende por volta dos 10-11 aos 13 anos, os sujeitos passam a pensar de 
maneira diferente também no campo social, começando a fazer considerações que vão além dos 
aspectos mais evidentes das situações ou de um problema específico. Aspectos mais gerais e não 
somente individuais e particulares começam a serem levados em consideração, mostrando uma 
diferenciação de elementos pela sua qualidade e não apenas pela quantidade. Outra evidência 
relevante desse nível é que as relações passam a ser mais sociais ou institucionalizadas, e em-
bora os conflitos passem a ser mais considerados, “no sea posible encontrar todavía soluciones 
satisfactorias por la dificultad de considerar aceptables distintos puntos de vista. [...] empiezan a 
evaluar las normas con sus propios criterios e incluso a criticarlas” (DELVAL, 2018, p. 26).

No terceiro nível estão as explicações que fazem apelo às interpretações que o sujeito reali-
za a partir das noções e informações sobre as quais ele age. Aqui ocorre a articulação dos vários 
pontos de vista, a reflexão sobre o que é possível e o posicionamento com criticidade frente 
a eles, pela observação e reflexão de diferentes aspectos. Assim, reconhecem-se os conflitos e 
fatos sociais, bem como seus agentes transformadores. As interpretações apresentadas pelos 
indivíduos, embora ainda se apresentem com razões individuais com peso grande, não são mais 
guiadas pelo simples desejo, mas pela ânsia de transformar o mundo, pois compreendem que o 
sujeito age sobre o meio e com ele interage. Há a consideração de processos e aspectos ocultos 
para se explicar a realidade social, são construídas ideologias e os indivíduos tomam consciên-
cia dos problemas que existem no meio social e na complexidade das relações, como também 
“[...] tentam encontrar uma coerência nas coisas e abordam diretamente os conflitos” (DELVAL, 
2002, p. 231). 

Uma análise inicial das respostas de nossos participantes indica que as interpretações so-
bre os povos indígenas se assemelham, na maioria dos casos, com os elementos apontados por 
Delval (2002) como característicos do nível I. Assim, teríamos um percentual de 70% das crian-
ças que apresentaram respostas características do nível I, em que as crenças são mais calcadas 
na aparência predominante. Observou-se que muito do que essas crianças explicam em suas 
respostas é fruto de uma interpretação elementar do que lhes é apresentado, constituindo uma 
forma de pensar e interpretar a realidade social que não permite a esses sujeitos realizar maiores 
inferências. 

Algumas respostas, 30%, apesar de ainda conservarem alguns estereótipos, caracterizam-
-se por uma análise mais abrangente do modo de viver dos povos indígenas, com coordenação 
de outros elementos e a consideração de alguns aspectos históricos, elementos característicos do 
nível que Delval (2002) classificou como II. 

Portanto, os dados sugerem a importância de se construir práticas efetivas que permitam 
aos alunos olharem para questões sociais, no caso do presente trabalho – povos originários – de 
maneira complexa, menos preconceituosa e reducionista, como muitas vezes percebemos nos 
materiais pedagógicos, livros e apostilas disponibilizados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da Educação Básica, algumas aprendizagens essenciais são definidas e devem 
afluir para garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências e habilidades que se 
unam aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A compreensão de fenômenos do mun-
do social está entre essas competências.

Ainda, a construção de uma sociedade menos excludente e mais diversa perpassa pela 
construção de noções complexas e menos estereotipadas sobre a realidade social. A escola ne-
cessita compreender essa construção na intenção de promover um ensino que desconstrua e 
desequilibre crenças superficiais e preconceituosas.

No caso da temática abordada aqui, acreditamos que compreender como as crianças cons-
troem noções sobre os povos indígenas deve orientar as ações do professor em busca de um en-
sino que seja de fato respeitoso, solidário e libertador para o exercício da cidadania com e pelos 
povos indígenas. Na compreensão do aluno em se entender como sujeito no processo histórico, 
que é uma exigência encontrada nas propostas pedagógicas, pode ajudá-lo a pensar sobre a sua 
própria história, além de poder tomar consciência de seus hábitos, apresentar melhor entendi-
mento da cultura e do ambiente que vive e conhecer a realidade social que o cerca. “Ao descobrir 
quem é, ela tem condições de projetar para onde vai” (BELINTANE; SANTOS, 2014, p. 9).
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INTRODUÇÃO

Com o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, instala-se no país uma rede 
de instituições destinadas ao ensino primário e gratuito voltadas para a pro-
fissionalização da infanto-adolescência desamparada, sendo  sediadas nas 18 
capitais dos estados contemplados e na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. 

Revelam-se assim duas marcas do processo de instalação do ensino profissional no país: ensino 
profissional para os de “ínfima sorte” e a concentração das instituições nas capitais dos estados. 

Nas publicações pedagógicas, que circularam no Estado de Alagoas nas primeiras décadas 
do século passado, destacamos a Revista de Ensino, publicação pedagógica, que circulou a par-
tir de maio de 1891, sendo desativada na década seguinte; voltando a circular a partir de 1927 
como órgão oficial do Departamento de Instrução Pública de Alagoas e da Sociedade Alagoana 
de Educação (MARTINS, 2014). Na coleção desse periódico, de 1927 a 1931, encontramos um 
conjunto de fontes documentais impressas que permitem vislumbrar o processo de interiori-
zação da educação profissional em Alagoas. Em 1931, instala-se, na cidade de Penedo – AL, o 
Instituto Gabino Besouro, destinado ao ensino profissional na educação primária, para meninos 
e meninas. 

Um aspecto recorrente, nos artigos vinculados à Revista de Ensino, consiste na apresen-
tação das finalidades e da fundamentação da educação profissional como imperativo de sanea-
mento social e elevação moral através da educação para o trabalho. 

Este estudo objetivou analisar a instalação do Instituto Gabino Besouro a partir do con-
junto de fontes documentais presentes na Revista de Ensino, tais como o decreto instituidor, a ata 
de instalação e o regulamento dessa instituição de ensino, além de artigos assinados e matérias 
no período de 1927 a 1931. Há um considerável número de estudos, fundamentados em fontes 
documentais, que permitem vislumbrar a educação profissional em Alagoas; contudo, não loca-
lizamos estudos que tratem da interiorização do ensino profissional. Dessa forma, pretende-se 
contribuir para resgatar esse aspecto histórico da Educação Profissional no Estado.
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METODOLOGIA

O estudo incidiu sobre as fontes contidas na hemeroteca do Arquivo Público e do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Alagoas, no período de 1927-1931, abrangendo o conjunto 
de 16 números. O recorte temporal corresponde à transição da República-Velha para a Re-
pública de Vargas, com mudança do modelo econômico e reordenação das elites no poder. 

Consideramos a educação profissional como objeto, procurando, através do periódico 
pedagógico estudado, compreender a temática educacional contida no imaginário de uma 
época. Tomamos o termo imaginário no sentido de “[...] um sistema de idéias e imagens 
de representações coletivas que os homens, em todas as épocas, construíram para si, dando 
sentido ao mundo” (PESAVENTO, 2005, p. 43). Mais ainda, levando em consideração que 
“[...] decifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar 
àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressam a si próprios 
e o mundo” (PESAVENTO, 2005, p. 42) consiste em um processo complexo, “[...] pois o 
historiador vai tentar a leitura dos códigos de um outro tempo, que podem se mostrar, por 
vezes, incompreensíveis para ele, dados os filtros que o passado interpõe” (PESAVENTO, 
2005, p. 43).

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
EM ALAGOAS

Duarte (1961), ao dissertar sobre o Liceu Alagoano, estabelece uma periodização da 
história da educação em Alagoas, tomando como critério a organização política do país 
da seguinte maneira: 1. Colônia, 2. Monarquia, 3. Império, 4. Primeira República e 5. Se-
gunda República. Apesar dos limites de qualquer periodização, como bem salienta o autor, 
faremos considerações gerais sobre a organização do ensino e da educação profissional em 
Alagoas a partir da proposta por ele apresentada. 

Nos dois primeiros períodos, o Brasil-Colônia e o Brasil-Monarquia, Alagoas era a 
Comarca das Alagoas, pertencente à província de Pernambuco, condição que permane-
cerá até 1817, quando é desmembrada pela Coroa Portuguesa (DIÉGUES JÚNIOR, 2006; 
SANTANA, 1970; TENÓRIO, 1997). No tocante ao ensino, não vamos encontrar qualquer 
instituição, salvo as atividades de catequeses de franciscanos na Vilas de Alagoas e Penedo 
(VERÇOSA, 2015). 

No Brasil-Império, encontramos algumas instituições de ensino, sendo duas voltadas 
para o ensino de ofícios: o Colégio de Educandos Artífices (1854-1861) e o Liceu de Artes 
e Ofícios (1884) (FONSECA, 1986; SANTOS; SILVA, 2008; BONAN, 2010; SILVA, 2010; 
VERÇOSA, 2015). Estas parecem ser as primeiras instituições de ensino profissional ala-
goanas e, apesar de efêmeras, segundo Santos e Silva (2008), representaram a materializa-
ção das políticas públicas de assistência à infância desamparada, oferendo formação para 
o trabalho: “[...] A criação dessas instituições fez parte de um lastro maior da política do 
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Império brasileiro voltada para a assistência de crianças e órfãos, adultos pobres, doentes e 
loucos” (2008, p. 89). 

Cunha (2005) destaca que além do caráter “classista” do ensino profissional, alia-se o 
caráter racista, posto que o ensino dos ofícios não se destinava aos desamparados negros, 
a quem eram proibidos o ensino e o exercício dos ofícios. Além da “classe” e da raça, o gê-
nero também vai influir nos contornos da educação profissional, em Alagoas, no período 
imperial, posto que aquelas duas instituições supracitadas se destinavam aos meninos bran-
cos desamparados. No que concerne à educação profissional para as meninas, só em 1877 
vamos encontrar registro de uma instituição de ensino para o trabalho congênere àquelas 
duas anteriormente citadas: Asilo das Órfãs Desvalidas Nossa Senhora do Bom Conselho, 
posteriormente, em 1879, integrado a Santa Casa de Misericórdia (SANTOS; SILVA, 2008). 
Importa notar que essa instituição está voltada para as meninas brancas. 

Nesse mesmo período, além do caráter assistencial e das marcas da classe, da raça e 
do gênero conferidos a essas instituições, outras motivações começam a emergir nas razões 
para o ensino profissional: o cientificismo na educação. Fonseca (1986, p. 129), citando o 
presidente da província de Alagoas entre 1849-1850, José Bento da Cunha Figueiredo, des-
taca este aspecto:

Em matéria de instrução de segunda ordem para cima, as escolas mal fundadas têm 
mais de nocivas a sociedade que proveitosas. Entretanto, não peço a sua extinção; 
convém antes, desde já, lançar as bases de seu melhoramento, e uma delas é sem dú-
vida onde se ensinem as noções gerais de agricultura, de química aplicada às artes, de 
geometria e mecânica prática, e outros conhecimentos favoráveis ao desenvolvimen-
to da indústria americana. Desgraçado seria o país onde não houvesse senão filósofos 
ergotistas, retóricos e jurisconsultos; e parece que na nossa infância nacional já temos 
retórica de mais em proporção a nossa indústria [...].

Kamens e Benavot (1992) apontam que nos países europeus, na segunda metade do sécu-
lo XIX, a escolarização deveria estar articulada com o desenvolvimento científico e técnico da 
época, sendo insuficiente para formar o cidadão moderno o currículo da escola primária então 
vigente, restrito às aulas de leitura e escrita, cálculo e doutrina cristã. Dessa forma, o ensino das 
Ciências Naturais, da Geografia e da História, da Educação Física é incorporado aos currículos 
escolares para atender não só aos ditames do cientificismo da época, mas também aos imperati-
vos da urbanização e industrialização europeia.

Possivelmente esse movimento de reforma dos currículos na educação básica europeia te-
nha exercido alguma influência no Brasil; contudo, dentro de parâmetros específicos, posto que 
na Europa o propósito era constituir o cidadão-moderno, ao passo que, no Brasil, o projeto era 
sanear a sociedade e assim promover o desenvolvimento (ROMANELLI, 1986; CUNHA, 1985). 
Além disso, é importante lembrar que o discurso da escolarização universal no Brasil emerge 
após a mudança do modelo econômico e, por via de consequência, do modelo político-jurídico 
e seus desdobramentos, com a “Revolução” de 1930, projeto que só veio ser efetivado nas déca-
das seguintes (PRADO JÚNIOR, 1994; 2012). 
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O CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO 
INSTITUTO GABINO BESOURO 

Em Alagoas, a “Revolução” de 1930 produziu uma série de reformas educacionais im-
plementadas pelo governo interventor de Hermíllo de Freitas Melro1, dentre elas: a criação da 
Inspetoria Técnica de Ensino2; a criação do cargo de fiscal de ensino3; criação de curso rural, 
anexo a cada grupo escolar do Estado, destinado à formação de professores rurais4; bem como 
reorganizou o curso normal no Estado5, conforme decretos publicados na Revista de Ensino 
(Revista de Ensino, n. 23, 1931). O conjunto dessas reformas apontam para a consolidação do 
modelo de educação que vinha sendo defendido pelas elites que tomaram o poder no país, em 
1930, e implementado a partir de então. É nesse contexto de reformas que se dá a expansão e a 
interiorização do ensino profissional no Estado através da criação do Instituto Gabino Besouro, 
na cidade de Penedo6. 

Merecem relevo as possíveis razões da escolha da cidade Penedo para sediar o Institu-
to. Historicamente a cidade detinha papel de destaque na vida econômica, política e cultural 
da região alagoana do São Francisco (DIEGUES JÚNIOR, 2006; SANTANA, 1970), conforme 
destaca Tenório (1997, p. 20-21), ao comentar a disputa entre Maceió e Penedo pela posição de 
nova sede do Estado, em 1839, aponta: 

Próspero parque comercial e industrial, Penedo detinha em seu território fábricas 
variadas de tecidos, óleos, sabão, vinagre, cigarros, móveis, calçados; refinação de 
açúcar, de café; curtume; oficinas; escritórios e representações, além de seu movi-
mentado porto fluvial que a tornava um verdadeiro pólo de atração das cidades san-
franciscanas e sertanejas, com ligações fortes com Sergipe e a Bahia [...] Dos cinco 
governadores republicanos, três deles estavam diretamente ligados à “mui leal e valo-
rosa cidade maurícia das Alagoas”: Gabino Besouro, o inflexível militar, era nascido 
lá e cioso de suas origens; o Barão de Traipu e seu genro Euclides que lhe sucederam, 
tinham lá montada sua base política, apesar de terem nascido em outras cidades. Da 
liderança da política municipal em Penedo, ambos projetaram-se para o comando da 
administração estadual onde permaneceram muitos anos. 

Dessa forma, mesmo preterida para ser a capital da província, continuou a cidade exer-
cendo grande influência sobre a vida econômica, política social de Alagoas; sendo também um 
centro de formação e irradiação do ensino na região. Uma evidência disso foi a criação das aulas 
de Latim, Filosofia e Francês, anexas ao Liceu Alagoano, este sediado em Maceió (DUARTE, 
1961; CRAVEIRO COSTA, 1931; VERÇOSA, 2015). 

1 Hermílio de Freitas Melro foi senador estadual em Alagoas (1919-1920), deputado federal por Alagoas (1924-
1926; 1927-1929), interventor federal em Alagoas, após o movimento armado de 3 de outubro de 1930, governando 
de 14 de outubro de 1930 a 9 de agosto de 1931; foi ainda eleito deputado estadual em 1934 e senador federal, em 
1945. 
2 Decreto nº 1.409, de 05 de novembro de 1930.
3 Decreto nº 1.412, de 05 de novembro de 1930.
4 Decreto nº 1.429, de 01 de dezembro de 1930.
5 Decreto nº 1.442, de 30 de dezembro de 1930.
6 Decreto n. 1.428, de 1 de dezembro de 1930.



58

INTERIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ALAGOAS: O INSTITUTO GABINO BESOURO NA REVISTA DE ENSINO 1930-1931

O INSTITUTO GABINO BESOURO 

O Decreto nº 1.428, 1 de dezembro de 1930, assinado pelo governador Hermíllo de Freitas 
Melro, estabelece que

Art. 1°. – Fica criado, na cidade de Penedo, o Instituto “Gabino Besouro”, destinado a 
ministrar, gratuitamente, o ensino profissional primário a alumnos de ambos os sexos. 
parágrafo único: Esse instituto formará operarios, contra-mestres e mestres, ministran-
do ensino pratico e os conhecimentos technicos necessários aos menores que pretende-
rem aprender um officio, havendo para isso as Officinas de Trabalho manual e mecâni-
co, de que trata o artigo 3° e ainda as que de futuro forem criadas.

Registre-se que o Regulamento, publicado posteriormente, amplia a abrangência do en-
sino a ser oferecido pela instituição de ensino, incluindo o ensino secundário, conforme infra-
transcrito, apesar de não estabelecer a estrutura para esse nível de ensino “Art. 1° - O Instituto 
‘Gabino Besouro’, installado na cidade de Penêdo destina-se a ministrar a alumnos de ambos os 
sexos o ensino primário, secundário, profissional publico e gratuito”.

Dentro do espírito da época, não há um discurso sobre a conjugação do ensino propedêu-
tico com o ensino técnico; entretanto, a formação oferecida pelo Instituto abrangia, por força 
do Art. 2° do Decreto, além do ensino técnico, a oferta do curso infantil (2 anos), do curso pri-
mário ou pré-vocacional (4 anos), do curso geral, compreendendo duas etapas: fundamental (2 
anos) e complementar (2 anos). As oficinas de formação profissional tinham duração de quatro 
anos, após o curso pré-vocacional, compreendendo as seguintes modalidades: mecânica prática, 
trabalhos em madeira, artes têxteis, fabrico de calçados, artes decorativas, feitura de vestuário 
masculino, feitura de vestuário feminino, atividades comerciais, atividades domésticas, artes 
gráficas. O decreto instituidor também previa a oferta do curso de formação de professores ru-
rais; além de um curso equiparado à Escola Normal e um curso preparatório para a admissão no 
Colégio Pedro II, conforme Arts. 3° e 

Quadro 1 – Estrutura Curricular do Instituto Gabino Besouro

OFICINAS PROPEDÊUTICO PARALELAMENTE

OFICINAS - 4 anos

• Mecânica Prática;
• Trabalhos em Madeira;

• Artes Têxteis;
• Fabrico de Calçados;

• Artes decorativas;
• Feitura de vestuário Masculino; 
• Feitura de vestuário Feminino;

• Atividades Comerciais;
• Atividades Domésticas;

• Artes Gráficas. 

Curso infantil – 2 anos

Desenho e Trabalhos 
Manuais

Curso primário ou pré-vocacional 
- 4 anos

Curso Geral, em duas etapas: 

• fundamental – 2 anos e 
• complementar – 2 anos

Fonte: Elaboração do autor a partir do Decreto nº 1.428/1930. 
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Também estava previsto no Regulamento a instalação de um curso noturno de aperfei-
çoamento, destinado a ofertar o ensino primário e de desenho “[...] principalmente, a ministrar 
aos operários de ambos os sexos conhecimentos que concorram para torná-los mais aptos aos 
seus officios”, conforme prescreve o Art. 8°, desde que o aluno, de qualquer sexo, fosse maior de 
dezesseis anos. Previa-se que o curso funcionasse das 18 às 20 horas. 

Em 9 de janeiro de 1931, o Instituto Gabino Besouro foi instalado sob o regime de grupo 
escolar, com um curso profissional anexo, conforme consta na Ata de Instalação, em um prédio 
situado na Praça Jacome Calheiros, Centro de Penedo. À solenidade compareceram as autorida-
des do governo interventor, tais como o Diretor do Departamento Geral de Instrução Pública de 
Alagoas, o Inspetor de Instrução Pública (cargo recentemente criado, no conjunto das reformas 
implementadas pelo governo interventor), o Prefeito da Cidade, a diretora recém-nomeada para 
o Instituto Gabino Besouro, representantes de outras instituições educacionais de Maceió, como 
a Escola Normal, da Sociedade Alagoana de Educação e a Academia de Ciências Comerciais. 

O momento histórico nacional de instalação do Instituto Gabino Besouro corresponde à 
transição do modelo agroexportador pela substituição das importações e industrialização, no 
plano econômico; e pela ascensão das elites urbanas, industriais e financeiras, com o declínio 
das elites rurais. No plano das ideias pedagógicas, o entusiasmo pedagógico vai sendo superado 
pelo otimismo pedagógico e pelos esforços para conferir um caráter orgânico à educação nacio-
nal. Dessa forma, as razões para a criação da escola profissionalizante em Penedo apresentam 
elementos do entusiasmo e do otimismo pedagógico, tais como

A tentativa de ampliar, quantitativamente e qualitativamente, a influência da escola 
primária “integral”, e o esforço para disseminar o ensino técnico profissional, repre-
sentam os dois principais núcleos do entusiasmo educacional e, em parte, do otimis-
mo pedagógico. São principais – convém explicar – porque dominaram na esfera 
estadual e porque os estados foram, no período, a vanguarda do pensamento e das 
realizações educacionais (NAGLE, 2001, p. 154).

 O regulamento do Instituto Gabino Besouro previa o funcionamento das 8 às 18 horas, 
sendo que as aulas dos cursos infantil e do curso primário, em regra, funcionariam pela ma-
nhã7; o curso geral e do curso de desenho e trabalhos manuais, à tarde, e as oficinas no horá-
rio da manhã. No regulamento estabelecia a oferta de lanche, às 12 horas, para os alunos que 
permanecessem para as aulas no período da tarde. Inicialmente, o regime seria de externato, 
podendo ser estabelecido um internato para os alunos do sexo masculino, “quando as finanças 
do estado permitissem”. Essas disposições apontam para o vislumbre de uma escola com oferta 
de educação integral, no sentido de

Amplamente forjada por rituais de constituição de corpos saudáveis e de mentes e 
corações disciplinados, a educação cívica era garantia de que a educação não viesse 
a tomar-se fator de desestabilização social. Porque a instrução pura e simples era, 
como a entendia Heitor Lyra da Sirva, “uma arma” e, “como toda arma”, “perigosa”. 
Coloca-la nas mãos da população requeria medidas que preparassem quem a rece-
besse “para manejá-la benfazejamente para si e para os outros.” (Missão Educacional) 

7 O Art. 15 do Regulamento estabelecia a possibilidade do curso infantil e do curso primário funcionar nos dois 
turnos, caso houvesse excesso de matrículas.
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Educação do sentimento, dos gestos, do corpo e da mente, assim se diferenciava a 
educação integral preconizada da instrução pura e simples, arma perigosa. Era esse 
poder disciplinador atribuído à educação prescrita que fazia com que a questão da 
organização do trabalho no país [...] dependesse fundamentalmente dos recursos 
educacionais (CARVALHO, 1989, p. 59). 

Ora, a educação integral era uma das promessas da República e a formação para o traba-
lho um imperativo da nova ordem econômica e social que se estabelecia no país. 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O INSTITUTO 
GABINO BESOURO A PARTIR REVISTA DE EDUCAÇÃO

 Antes mesmo da criação e instalação do Instituto Gabino Besouro, em 1930, a Revista 
de Educação já vinculava matérias sobre a educação para o trabalho. Em 1921, em um dos seus 
primeiros números, uma matéria apócrifa faz apologia às escolas e às oficinas como meio de 
desenvolvimento da pátria, destacando o caráter cívico que a formação para o trabalho deveria 
exercer: “A escola, a officina, sim... Ellas forjam a riqueza de uma patria. O trabalho e a instrução 
são os geradores da Paz. A única preocupação que o homem deve ter é levar por toda parte um 
manancial de concordia para que a terra inteira seja próspera e feliz” (Revista de Educação, 1921, 
p. 11). 

 Em outra matéria de 1927, encontramos:

A educação popular ainda não tomou a orientação do ensino profissional, prevalece 
a preocupação do esmero na educação intelectual, que pode produzir magnificos 
poetas e acatados pensadores, mas não gera as grandes individualidades diretoras 
do nosso poder economico. Pezanos essa fatalidade historica que nos faz olhar com 
indiferença, quando não com despreso, aquelas profissões que não sejam rotuladas 
com os diplomas academicos (CRAVEIRO COSTA8, 1927, p. 3). 

A relação entre o desenvolvimento nacional e a educação para o trabalho aparece em uma 
matéria de Diegues Júnior9,10, em 1928, “Convem mudar o curso do ensino. É necessario que, a 
par da educação intellectual, a escola ministre a educação social, a par da cultura e do ornato da 
intelligencia, a escola proporcione o desenvolvimento das forças e suas aplicações no trabalho, 
assim como a perfeição moral” (1928, p. 15). 

Essas matérias precedem o governo de Hermílio de Freitas Melro, responsável pela cria-
ção do Instituto Gabino Besouro, revelando assim que a educação profissional constituía uma 
aspiração anterior aos fatos de 1930, não sendo, portanto, uma inovação do governo interventor 

8 João Craveiro Costa (Maceió, 1874-1934) foi jornalista e professor, foi diretor do Grupo Escolar Diégues Júnior. 
9 Manoel Baltazar Pereira Diégues Júnior (Maceió, 1852-1922) foi deputado pela província de Alagoas e deputado 
estadual, professor do Liceu Alagoano, jornalista, advogado, diretor da Instrução Pública, criou o Instituto dos Pro-
fessores e publicou o jornal escolar O Magistério. Também criou a revista quinzenal Revista do Ensino, que circulou 
por um período curto, a partir de 1891. 
10 A matéria originalmente foi escrita em 1878 e publicada. 
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de Melro. Desde o Decreto nº 7.566/1909, conhecido como Lei Nilo Peçanha, a educação pro-
fissional figura nos discursos sobre as reformas educacionais e, posteriormente, com a Reforma 
Capanema vai se consolidar como um projeto nacional de educação profissional. Entretanto, a 
criação do Instituto Gabino Besouro, em uma cidade do interior do Estado, permite vislumbrar 
um movimento inovador em relação à educação profissional se considerarmos que o ensino 
profissional se concentrava nas capitais. 

Nos artigos da Revista de Ensino, encontramos professores defendendo o ensino técnico 
como instrumento de reconhecimento do “[...] merecido conceito, que a nossa nacionalidade 
deve ter entre os povos cultos” (MARANHÃO, 1931, p. 72), expressando um projeto, das elites 
recém-chegadas ao poder, de higienizar a população do ponto de vista corporal, moral e laboral. 
Importa destacar que a Revista de Ensino era uma publicação da Inspetoria de Instrução Pú-
blica de Alagoas e, a partir da edição de número 20, de março e abril de 1930, passa a ser uma 
publicação conjunta com a Sociedade Alagoana de Educação, ligada à Associação Brasileira de 
Educação. Não por outra razão que escritos valorizando a formação para o trabalho, o civismo 
e o higienismo escolar fossem frequentes nessa publicação. Carvalho (1989, p. 56) aponta que 
“No discurso cívico da ABE, a figura de um brasileiro doente e indolente, apático e degenerado, 
alegoriza os males do país. Transformar essa espécie de Jeca Tatu em brasileiro laborioso, disci-
plinado, saudável e produtivo era o que se esperava da escola”. É nesse sentido que a formação 
para o trabalho aparece na Revista de Educação e a criação do Instituto Gabino Besouro parece 
ser uma expressão do pensamento educacional manifesta nesse periódico. 

A ABE funcionou assim como instância de organização e credenciamento de reforma-
dores sociais, produzindo um espaço de ação política – o do técnico – que seria gradativamen-
te alargado no interior da burocracia estatal, principalmente a partir de 1930. Mas funcionou 
também como instância de disseminação de um saber sobre o social, de marcada configuração 
autoritária, em que o povo brasileiro é figurado como matéria informe e plasmável pela ação de 
uma elite que projetava conformá-lo a seus anseios de Ordem e Progresso (CARVALHO, 1989, 
p. 57). Nesse sentido, encontramos no referido periódico algumas notícias quanto ao caráter 
redentor do trabalho: 

Na prisão de Penonomé, Capital da província de Cocle, foi organizada recentemente 
uma aula para ensinar os detentos a fazer chapéus de palha. É a primeira vez que nas 
prisões do interior da pequena República, se adota o regime de proporcionar aos 
presidiários o ensino de aprendizagem de ofício durante seu estágio de inutilidade e 
parasitismo (Revista de Ensino, n. 24, 1931). 

Essas falas parecem transparecer uma proximidade do higienismo social através da edu-
cação profissional, bem como a articulação do ensino profissional no projeto desenvolvimen-
tista desencadeado no país a partir do governo de Getúlio Vargas. Dessa forma, articula-se a 
educação profissional com razões médico-higienistas, estabelecendo como missão da escola a 
redenção da população através do trabalho, o discurso médico-higienista ladeia o discurso na-
cionalista. 

No conjunto dos números estudados da Revista de Ensino, também encontramos a funda-
mentação científica e pedagógica do ensino profissional, em artigos assinados por professores 
de Pernambuco, nomes de destaque do pensamento pedagógico na região, como Oswaldo Ma-
ranhão, professor da Escola Técnica Profissional Masculina do Recife.
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No Regulamento podemos identificar notas de higienismo social. Dentre os requisitos 
para a matrícula nos cursos, requeria-se dos candidatos, além da idade mínima, que estes “não 
soffrerem de moléstia infecto-contagiosa”. Da mesma forma, quanto aos alunos com “defeitos 
physicos que os inhabilitem para o aprendizado do officio, serão matriculados apenas no curso 
literário e no de desenho”. No mesmo sentido, uma inspetoria médico-escolar seria exercida 
pelo Delegado de Higiene da cidade do Penedo, pela professora de Educação Física e pelo Pe-
lotão de Saúde. A temática da saúde escolar emerge da compreensão que os serviços de higiene 
escolar poderiam exercer uma ação preventiva e curativa por dentro da escola (LIMA, 1985; 
LUZ, 1982; HOCHMAN, 2013). O ideário higienista estava presente no artigo 138 da Consti-
tuição de 1934, vale lembrar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos exemplares da coleção desse periódico, no período de 1927 a 1931, encontramos a 
defesa da Educação Profissional no ensino primário, bem como o esforço para fundamentar 
científica e pedagogicamente o ensino técnico, com vista à constituição de homens e mulheres 
robustos e capazes para o trabalho. Formação cívica e profissional com vistas ao higienismo.

Na Revista de Ensino, a defesa do ensino profissional operou-se a partir dos argumentos 
do higienismo social e desenvolvimentismo típico da era Vargas. A partir disso, resta indagar 
sobre a efetividade desses argumentos sobre o ensino alagoano, objeto para novos estudos.

Nos documentos de criação do Instituto Gabino Besouro, encontramos elementos que per-
mitem vislumbrar essas relações entre os propósitos das reformas educacionais implementadas no 
Estado após a “Revolução” de 1930 e o pensamento pedagógico divulgado na Revista de Ensino. 
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INTRODUÇÃO

Apresenta-se uma investigação no campo da história da educação, procurando 
dar relevo à Conferência Interestadual do Ensino Primário – CIEP-RJ – ocor-
rida na antiga capital brasileira, Rio de Janeiro no ano de 1921, destacando o 
presente ano – 2021 – do centenário desta ocorrência. 

No Brasil, a ocorrência de eventos organizados com a finalidade de discutir e propor para 
a área educacional foi e é realidade presente. Em relação ao contexto educacional brasileiro 
contemporâneo, em período histórico recente, aconteceram diversas discussões, tanto regio-
nalizadas e pontuais – nas diversas instituições educativas bem como nos municípios – quanto 
em nível nacional, por meio da Conferência Nacional de Educação – CONAE, visando abarcar 
as problemáticas educacionais próprias do momento, em nível nacional, da educação infantil à 
pós-graduação. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura, a CONAE pretendeu ser um espaço de-
mocrático aberto pelo Poder Público para que todos pudessem participar do desenvolvimento 
da Educação Nacional com o objetivo de tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à 
Pós-graduação (BRASIL, 2014; 2018). 

As conferências educacionais, tanto nos anos de 1920 como um século após, podem ser 
compreendidas como lugares públicos para exposição, explicitação e discussão de projetos edu-
cacionais. Essa reflexão pode auxiliar na compreensão do processo histórico-educacional bra-
sileiro e do que esteve e do que está em evidência no campo da educação e de que modo tais 
elementos podem ser tomados, em certa proporção, como projetos de nação, ainda que possam 
divergir, concorrer ou se apresentar de modo comum em certos aspectos das suas propostas.

Na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 05 de agosto e 22 de setembro 1921, ocorreram 
as 8 sessões preparatórias da CIEP-RJ. De 12 de setembro a 22 de outubro de 1921, as demais 
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sessões: de instalação; 14 sessões ordinárias; e a de encerramento. O evento teve como locais o 
Salão de Conferências da Biblioteca Nacional e o Salão Nobre do Clube de Engenharia.

A comissão de preparação da CIEP-RJ elaborou seis teses a partir das quais o evento se 
desenvolveu:

1. Diffusão do ensino primário. Fórmula para a União auxiliar a diffusão desse ensi-
no. Obrigatoriedade relativa do ensino primário; suas condições.
2. Escolas rurais e urbanas. Estágio nas escolas rurais e urbanas. Simplificação dos 
respectivos programas.
3. Organização e uniformização do ensino normal no país. Formação, deveres e ga-
rantias de um professorado primário nacional.
4. Creação do “Patrimônio do Ensino Primário Nacional”, sob acção comum entre 
Municípios, Estados e a União. Fonte de recursos financeiros.
5. Nacionalização do ensino primário. Escolas primárias nos Municípios de origem 
estrangeira. Escolas estrangeiras, sua fiscalização.
6. Conselho de Educação Nacional: sua organização e fins1. (BRASIL, 1922, p. 71-72).

Um procedimento adotado pela comissão de organização da CIEP-RJ foi o de publicar 
no Diário Oficial o relatório e as conclusões de cada uma das seis comissões responsáveis pela 
análise, para que os demais conferencistas tomassem conhecimento e pudessem fazer suas in-
tervenções e considerações, nas sessões ordinárias. Após a apresentação do relatório das conclu-
sões das comissões e discussão geral dos pareceres nas sessões ordinárias, seis comissões proce-
deram às análises e conclusões finais das teses do evento, totalizando 44 conclusões deliberadas 
pela CIEP-RJ. 

Quanto à CIEP-RJ, não foi localizado nenhum trabalho de maior aprofundamento acer-
ca deste evento. O objetivo central deste texto consiste em compreender os mobilizadores da 
CIEP-RJ e em que medida esse evento permite interpretar um projeto que articula aspectos da 
modernidade educacional e identidade da nação brasileira. Apresenta-se a seguinte questão-
-problema: Sob que sentidos e significados a modernidade educacional e a identidade da nação 
brasileira deveriam estar assentadas, no Brasil, no início dos anos de 1920, pelas proposições da 
CIEP-RJ? Para as análises empreendidas e para a construção da narrativa histórica, foram mobi-
lizados os conceitos de moderno, modernidade (LE GOFF, 1990; 1997) atrelados às questões da 
identidade nacional/Nação (ANDERSOM, 1989; 1993).

Le Goff (1997) aborda questões relativas aos conceitos de moderno, modernidade, mo-
dernização e modernismo. Sobre o que pode ser correspondente ao moderno, ele evidencia o 
caráter histórico e polissêmico do par antigo/moderno. Informa que este par se desenvolveu em 
um contexto complexo. 

Afirma que “[...] cada um dos termos e correspondentes conceitos nem sempre se opu-
seram um ao outro: ‘antigo’ pode ser substituído por ‘tradicional’ e ‘moderno’, por ‘recente’ ou 
‘novo’ [...]” e “[...] porque qualquer um dos dois pode ser acompanhado de conotações laudató-
rias, pejorativas ou neutras”. Para o autor, este par – antigo/moderno – e o seu jogo histórico e 
dialético são gerados entre aquilo que é moderno, onde a consciência da modernidade nasce do 
sentido de ruptura com o passado. Antigo ainda se desloca para outros comparativos: moderni-

1 Informa-se que as transcrições dos documentos fontes foram mantidas como se encontram em seus originais, 
incluindo aspectos ortográficos e gramaticais.
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dade, modernização, modernismo (LE GOFF, 1997, p. 02).

Para Anderson (1993), nação, nacionalidade e nacionalismo são termos notoriamente di-
fíceis de definir e de analisar e propõe que, em vista das variadas significações, tanto a nação 
quanto o nacionalismo são artefatos culturais de uma classe particular, que geram apegos pro-
fundos. O autor refere-se que a nação é uma comunidade política imaginada, limitada e sobe-
rana e que se justifica para além dos elementos objetivos que a constitui (língua, etnia, religião 
e outros). 

A nação é imaginada, pois por menores que sejam elas, os seus membros jamais conhe-
cerão a maioria de seus compatriotas. É imaginada como limitada, pois mesmo a maior delas 
que, talvez, abarca um bilhão de seres humanos, tem fronteiras finitas, ainda que elásticas, que 
divisam com outras nações. É imaginada como soberana, pois as nações sonham em ser livres 
e buscam como garantia e emblema dessa liberdade o Estado soberano. É imaginada como co-
munidade, pois, sem considerar a desigualdade e exploração que possa prevalecer em cada caso 
– levando-se em conta aspectos simbólicos como o sentimento nacional –, a nação é concebida 
sempre como um companheirismo profundo, horizontal. 

Em relação ao Brasil, nos anos de 1920, pode-se propor que a nação ou um projeto de 
nação deveria se constituir pelos aspectos objetivos e subjetivos. Objetivos: compartilhar e de-
fender o uso da língua nacional; pertencer ao mesmo território (brasileiro), procurando ven-
cer a heterogeneidade percebida sob vários aspectos; priorizar a cultura e tradição, no sentido 
de cultivar a identidade nacional, pelos símbolos, características e elementos brasileiros. Aos 
aspectos subjetivos, pela consciência e sentimento nacionais (cultivar o desejo de pertencer à 
nação brasileira, amor à pátria, valorização da cultura brasileira – datas, grandes vultos e heróis 
nacionais, dentre outros). Ao mesmo tempo em que o Brasil – pelo critério da homogeneização 
– buscava a identidade e despertar a consciência e sentimento nacionais, também procurava 
estabelecer-se como nação moderna. Progredir e alcançar ideais de modernidade era também 
firmar-se como nação brasileira. 

MOBILIZADORES DA CIEP-RJ: 
PELA MODERNIDADE E POR “UMA ALMA NACIONAL”

Trazer à tona a questão de um projeto para o Brasil nos anos de 1920, levando-se em conta 
a modernidade requerida, implica em pensar que alcançar os auspícios de uma nação era es-
tabelecer-se pela condução do que era concebido como modernidade pautada pelos elementos 
que dariam identidade à nação. Esses móveis são possíveis de serem identificados no decorrer 
da CIEP-RJ, bem como em outros espaços e ações da década de 1920: nas reformas educacio-
nais, nas obras e produções escritas por diversos intelectuais, nos discursos de personalidades 
da área política, médica, das artes, dentre outros ligados à área cultural.

 Ao tratar de aspectos relacionados à modernidade da nação brasileira, algumas possibi-
lidades vêm à tona na tentativa de atribuir sob que lógica a modernidade deveria se estabelecer. 
Dentre os princípios que pautariam um Brasil moderno nos anos de 1920, estavam aqueles que 
deveriam dar os contornos da identidade da nação brasileira, desenvolvendo ou cultivando o 
sentimento e consciência nacionais. Dentre as manifestações que pretendiam contribuir para a 



68

CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DO ENSINO PRIMÁRIO (RIO DE JANEIRO, 1921): CENTENÁRIO DE UM PROJETO PARA MODERNIDADE 
EDUCACIONAL E IDENTIDADE DA NAÇÃO BRASILEIRA

defesa e identidade da nação brasileira, estava a fundação da Liga da Defesa Nacional (1916), no 
Rio de Janeiro, liderada por personalidades como Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel Calmon, 
apoiados por Rui Barbosa, no intuito de inserir os brasileiros, sobretudo os estudantes, no deba-
te sobre a questão nacional. Também tem destaque a Liga Nacionalista de São Paulo2, criada em 
1916, por influência de Olavo Bilac com a participação de Sampaio Dória, Frederico Vergueiro 
Steidel e outros, cujos fins da entidade também giravam em torno da defesa da soberania nacio-
nal; de cultivar o sentimento da unidade nacional; buscar efetivar aspectos relacionados ao voto 
(registro civil da maioridade cívica, sigilo eleitoral, punições a fraudes, dentre outros); promover 
o escotismo, linhas de tiro e preparo militar; além de propostas para o combate ao analfabetis-
mo, educação política e cívica. 

Como consequência dos efeitos externos, no Brasil, a presença de imigrantes que já estava 
estabelecida nos anos de 1920, em especial nos Estados do Sul, encontraram resistências mais 
acentuadas no sentido de conter manifestações da cultura – sobretudo em relação ao uso da 
língua estrangeira – dos que aqui viviam. Orestes Guimarães – cujas ideias, adiante, serão abor-
dadas com mais aprofundamento – fez uma retrospectiva acerca da nacionalização do ensino na 
CIEP-RJ, elencando fatores relacionados aos Estados do sul do Brasil, segundo ele, “com frutos 
dignos de apreciação” (SANTA CATHARINA, 1929, p. 14).

Tavares Cavalcanti – deputado representante do Estado da Paraíba – discursou em nome 
dos delegados dos demais Estados na sessão solene de abertura da CIEP-RJ, defendendo a con-
fluência de energias e volições de “todos os pontos da Federação para que se constitua o grande 
systema educacional que deve ensummar a redenção da nossa nacionalidade” (BRASIL, 1922, 
p. 79). A redenção almejada e citada por Tavares Cavalcanti apresentava a escola (educação 
escolar) como centro da cultura formadora do caráter, sede do patriotismo e que deveria estar 
articulada com questões da defesa nacional, com as de caráter econômico, de saneamento básico 
e que o Brasil estava condenado ao progresso; uma condição vital, sendo “mister reunirmos as 
qualidades de que elle depende. A todas sobrelevam os requisitos da mentalidade que se não 
forma sinão pela cultura”, pois o “progresso material, sem a educação da gente, sem a formação 
do caráter nacional, é um mito” (BRASIL, 1922, p. 81).

Os problemas apresentados por Tavares Cavalcanti, colocando-se como porta-voz dos 
demais Estados partícipes, envolviam questões relacionadas aos aspectos econômicos, cívico-
-patrióticos, morais, intelectuais, de saneamento e saúde de modo que a educação e instrução 
estavam articuladas a todos. Fazia entender que, por meio da solução dos problemas, seria pos-
sível alcançar o “fim mais alto das nossas escolas” que não poderia “ser outro sinão – formar 
bons cidadãos brasileiros”, para o que se deveria julgar “o cultivo da intelligencia, a formação do 
caracter, a pratica do civismo” para construção “do destino que se integra na teleologia de um 
estabelecimento de ensino, digno deste nome e benemérito da Pátria” (BRASIL, 1922, p. 84).

Em seu discurso na sessão de encerramento da CIEP-RJ (BRASIL, 1922), Antônio Carnei-
ro Leão – representante do governo federal junto às comissões permanentes –, reconhecia que a 
República impulsionara, em certa proporção, o progresso material, criando cidades litorâneas, 
faustosas e ricas, a exemplo de umas das mais belas capitais americanas – Rio de Janeiro –, mas 
não havia ainda dado atenção devida ao sertão e ao interior do território como possibilidade de 
um núcleo natural da expansão e grandeza do país. Confirmava no seu discurso a desproporção 

2 A nomenclatura desta Liga apresenta-se de modos diferenciados: no Estatuto de 1917, “Liga Nacionalista de São 
Paulo”; em 1918, “Liga Nacionalista do Brasil”; e em publicação do jornal O Estado de São Paulo, somente “Liga 
Nacionalista”.
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entre o progresso material, o conforto, o luxo e as seduções das capitais e o abandono, dificulda-
des e a miséria do sertão como fatores do desprezo que vivia o interior do país. Todavia, Carneiro 
Leão contemporizava os problemas, evidenciando ações do governo e afirmando que, apesar do 
que observava, se havia procurado atender, em certa proporção, as necessidades apontadas por 
ele. Enumerou, em primeiro lugar, a “grande obra de saneamento que se encontrava em marcha 
victoriosa, para salvar a raça e o sangue brasileiro”; em segundo, a atenção dada à “questão do 
transporte para descongesttionar o litoral, levando a civilização ao hinterland despovoado e lon-
ginquo”; depois teria sido o esforço para “revigorar o espírito da unidade nacional”, delimitando 
de forma justa e precisa os Estados; citava ainda que Epitácio Pessoa – Presidente da República 
– teria realizado a transformação da “terra assassina do Nordeste em terras ferteis e productivas” 
como também havia investido na “organização e valorização da nossa economia, amparando o 
café paulista que é (era) o nosso maior factor” (BRASIL, 1922, p. 341).

Apesar de todos os efeitos anunciados, Carneiro Leão (BRASIL, 1922, p. 341) reiterava 
que era “necessário, mais que qualquer coisa que se buscasse uma solução que fosse definitiva” 
e localizava a questão educacional no centro das necessidades, pois “um paiz não pode existir 
forte, civilizado e culto si o seu povo não é culto, civilizado e forte”. 

Essa retórica não fez parte somente do contexto e período históricos da CIEP-RJ. Outros 
eventos similares, no desenrolar dos anos de 1920, apontam defesas e referenciais aproximados. 
Na I Conferência Estadual do Ensino Primário, ocorrida em Santa Catarina, ocorrida em 1927, 
um dos conferencistas, professor Laércio Caldeira de Andrada, citou as ideias de Miguel Couto, 
o qual dizia mencionar o nome com “as vibrações de respeito e veneração”, a quem já havia lan-
çado o grito: “Brasileiros, pensae na educação” e que o levava a convergir seu discurso no sen-
tido de “redempção do Brasil pela cultura de seus filhos” (SANTA CATHARINA, 1927b, p. 18). 

As ideias de Miguel Couto, citadas na Conferência de Santa Catarina, estão em sintonia 
com o exposto em reunião da ABE. Encontra-se em ata de 2 de julho de 1927 que “o Dr. Miguel 
Couto”, em sessão especial, recebeu o título de Presidente Honorário da ABE e, na ocasião, pro-
feriu uma “conferencia sob o titulo No Brasil so há um problema nacional – a Educação do 
povo” (ASSOCIAÇÃO..., 1927h, p. 1, grifos do autor). 

Nesse texto, o autor ilustrou as questões ligadas à educação como elementos destacados 
para o progresso da sociedade brasileira, declarando que a ignorância representava “atraso, po-
breza e inferioridade de uma nação”, pois “a ignorância é uma calamidade publica como a guer-
ra, a peste, os cataclysmos, e não só uma calamidade, como a maior de todas, por que as outras 
devastam e passam, como tempestade seguidas de céo bonança” (COUTO, 1927, p. 6; p. 9). 

Dentre as propostas da ABE para o ano de 1927 estava a previsão de uma conferência 
– ICNE-ABE – para debater questões educacionais referentes ao país. Em reunião do dia 17 
de agosto, o presidente da Associação – Ferdinando Labouriau – “apresenta o Snr. Lysimaco 
Costa, illustre professor do Paraná” que fez uso da palavra, afirmando que no seu Estado estava 
produzindo os melhores resultados e que o professorado paranaense não tinha outra “aspiração 
que collaborar efficazmente com seus collegas dos outros estados na obra da grandeza moral de 
nossa formosa Patria, pela cultura do povo” (ASSOCIAÇÃO..., 1927e, p. 02).

O léxico presente na retórica do período – anos de 1920 – apontava o que se buscava atin-
gir para demarcar a identidade e sentimento nacionais, por termos como alma, espírito, menta-
lidade, como referiu-se Carneiro Leão (1981) e o conferencista Carlos Gomes de Oliveira (t. 51), 
na I Conferência Estadual do Ensino Primário (SANTA CATHARINA, 1927b). 
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A expressão alma foi citada por Carneiro Leão (apud CARDOSO, 1981), por Ferdinando 
Laboriau (Presidente da ABE) em artigo de jornal, referindo-se à ocorrência da ICNE-ABE 
(ASSOCIAÇÃO, 1927A) e por Tavares Cavalcanti (em discurso na CIEP-RJ, representado os 
Estados brasileiros).

 O termo espírito foi citado no CIEP-RJ, acerca da “elaboração dos programmas e na appli-
cação dos methodos de ensino tendentes a formar a mentalidade do povo brasileiro” (BRASIL, 
1922, p. 96-97); por Lysimaco Ferreira da Costa em suas “bases educativas” (PARANÁ, 1923); 
por Carneiro Leão, em 1924 (LEÃO, 1981).

Como afirmou Carneiro Leão, “as questões da educação não são (eram) simplesmente 
pedagógicas, porém nacionais” (LEÃO, 1981, p. 23) no sentido de que estabelecer um projeto 
para a nação estava para além das questões que envolviam os elementos nacionais e para além 
das questões pedagógicas. No encontro dois aspectos – identidade à nação e a modernidade pe-
dagógica – é que estariam os “requisitos da mentalidade” a ser formada, como afiançou Tavares 
Cavalcanti na CIEP-RJ (Brasil, 1922), em discurso como representante dos Estados brasileiros.

Outrossim, a congregação de ideias em torno de um projeto de educação nacional compa-
receu em sintonia com propostas de outros sujeitos e lugares. Foi possível perceber a busca pela 
“unidade nacional”, por meio da cultura e educação, e, neste propósito, duas exigências, deriva-
das da questão maior, podem ser apontadas em relação à CIEP-RJ e ao ensino primário: a nacio-
nalização do ensino e o ensino na língua vernácula, que fazem perceber nuances de questões de 
caráter mais regional ainda presentes no cenário brasileiro dos anos de 1920, que dialogam com 
ideais para a identidade e consciência nacionais.

UNIDADE NACIONAL PELA UNIDADE EDUCACIONAL: 
O CASO DA NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO E 
DO ENSINO NA LÍNGUA VERNÁCULA

A exigência do ensino na e da língua vernácula esteve vinculada à política de nacionaliza-
ção do país, sendo a escola – sobretudo as destinadas ao ensino primário – um dos espaços de-
marcados para a propagação dessa medida. Além desses aspectos, podem ser citadas as discipli-
nas de história pátria e geografia que eram propostas como possibilidades de destacar e valorizar 
elementos da geografia brasileira, vultos, datas e acontecimentos históricos que enaltecessem o 
que se tinha de “brasileiro”.

 Apoiada em ideais nacionalistas, a política de nacionalização do ensino atingiu, de modo 
mais específico, os Estados do sul do Brasil e teve como uma das suas providências – talvez a 
mais incisiva – o ensino e o uso da língua-pátria brasileira. Asseverava-se que muitas das crian-
ças, antes de frequentarem a escola, falavam em suas famílias ou comunidades no idioma de seu 
país de origem e que, na escola primária, deveriam aprender não apenas a falar a língua-pátria 
brasileira, mas também a ler e escrever nesse idioma, bem como adotarem condutas condizentes 
com a cultura brasileira e com os ideais que se pretendia para a nação. 

Como citado anteriormente, os Estados do sul do país sofreram ainda as consequências 
de medidas nacionalizadoras a partir da deflagração da Primeira Guerra Mundial, amparado 
por um ideário nacionalista. Isso determinou que o ensino ocorresse nas escolas na língua ver-
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nácula, procurando inibir o funcionamento daquelas que não se adequassem às determinações 
legais. De modo mais direto, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul sofreram as sanções 
mais incisivas por sua população representar um número expressivo de origem estrangeira – em 
grande proporção, a germânica – que se estabeleceu na região sul, colonizando terras e povoan-
do os Estados.

Sampaio Dória, na CIEP-RJ, afirmou que era preciso fazer as crianças pensarem, sentirem 
e quererem em português e não apenas conhecer a gramática da língua, tratava-se de possuir 
“espírito nacional”. Enquanto não se alcançasse “esse ideal os fins de nacionalização do ensino 
não estarão attingidos” e recomendava que os brasileiros natos eram, de fato, os mais compe-
tentes para o ofício de professor nas escolas primárias, por possuírem sentimentos nacionais e 
conhecerem a língua brasileira (BRASIL, 1922, p. 222).

Orestes Guimarães, como membro da CIEP-RJ, participou da comissão responsável por 
elaborar o relatório sobre o tema Nacionalização do ensino primário. Sua exposição esteve mais 
voltada aos fins da nacionalização do ensino, na perspectiva do fortalecimento da identidade 
da nação brasileira, não apresentando aspectos metodológicos – meios – de proceder no ensino 
da língua nacional nas escolas primárias. Ao apresentar o relatório à Conferência, argumentou: 

Um dos grandes factores de lenta e imperceptível desnacionalização por que vae pas-
sando o nosso paiz, e, por isso mesmo, muito a temer, é que dezenas ou centenas de 
milhares de crianças aqui nascidas, brasileiras conforme o nosso texto constitucio-
nal, sejam educadas em nossas escolas primarias estrangeiras, escolas que adornam 
suas paredes de suas salas com retratos de vultos e cousas que não são nossas, que 
empregam livros cujos assumptos nem de leve se referem ás nossas tradições, á nossa 
história, e, nem ao menos aos nossos caudalosos rios e ricas florestas, emfim, que ao 
ensinarem a nossa língua, a colocam em segundo plano, propositadamente mal ensi-
nada e, muitas vezes, não ensinada (BRASIL, 1922, p. 43).

 A questão tratada como “desnacionalização da infância” era apresentada como uma das 
ideias para se propor a CIEP-RJ e, referente a isso, advertia-se que nos Estados do sul do Brasil, 
“[...] inúmeras creanças brasileiras freqüentam escolas, em que o ensino é ministrado exclusiva-
mente em idiomas exóticos, rendendo-se assim á alheia pátria o culto devido á nossa” (BRASIL, 
1922, p. 11). De igual modo, as justificativas da Conferência citada alertavam que a nacionali-
zação do ensino primário e a sua difusão não deveriam limitar-se aos Estados do sul do Brasil 
e que a intervenção ou auxílio da União não poderia consistir em uma promessa e sim em uma 
realização, pois julgava que “de todos os elementos, que influem na mentalidade da criança bra-
sileira, é a escola o principal. Tratemos, pois, de nacionalizar a escola”. 

Sobre a região sul e seus investimentos no intento ao combate à desnacionalização da in-
fância, o relatório da comissão responsável afirmou que Santa Catarina, não obstante, era um 
dos Estados que mais tinha se esforçado para a nacionalização das suas numerosas colônias e 
que ainda havia muito a fazer. Quanto ao Rio Grande do Sul, que tudo voltara à situação ante-
rior à Primeira Guerra Mundial. No Paraná, havia a prescrição para o ensino primário da língua 
vernácula e não na língua vernácula. Porém, este último Estado carecia de fiscalização para que 
se cumprissem as prescrições (BRASIL, 1922).

Em relação ao contexto de Santa Catarina, no alongar dos anos de 1920, Orestes Gui-
marães, quando Inspetor Federal das escolas catarinenses subvencionadas pela União, emitiu, 
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em 1929, um parecer intitulado “Nacionalização do Ensino Primário” (SANTA CATHARINA, 
1929), no qual narrou aspectos relativos à realidade catarinense, neste ínterim, bem como de 
outros Estados. Nesse documento, mencionou um pedido de derrogação de um artigo da lei que 
designava o que era uma escola estrangeira, demonstrando certa tensão entre forças opostas, 
decorrente das leis sobre nacionalização do ensino primário. O relator indicava o assunto do 
seu parecer: 

Diversos professores e, também, alguns membros de associações escolares das zonas 
coloniaes pedem a derogação [sic!] do § 2. do art. 24 da Lei n. 1283, de 15 de setem-
bro de 1919, o qual dispõe que: ‘Por escolas estrangeiras se entendem aquellas em que 
uma ou mais disciplinas são ensinadas em língua estrangeira, ainda que o professor 
seja nacional’. (SANTA CATHARINA, 1929, p. 19).

Em resposta à petição, Orestes Guimarães justificou em três tópicos sua argumentação:

1. – não temos tido a mínima participação na elaboração da Lei n. 1.283, de 15 de 
abril de 1919, contra a qual (uma de suas disposições) se manifestam os requerentes; 
2. – havermos dito, com sinceridade e clareza, em dezenas e centenas de documentos, 
existentes nos archivos da Secretaria do Interior e da Directoria da Instrucção, deste 
Estado, quando Inspetor Geral do Ensino (...), o que entendemos por nacionalização 
do ensino primário – em proveito dos educandos, do Estado e do Paiz; 3. – havermos 
defendido, em três grandes assembléias educativas, na Capital Federal, Curityba e 
Florianópolis, o ponto de vista liberal das leis catharinenses relativas á nacionalização 
do ensino primário, entre as quaes a em apreço: Lei n. 1.283 [...]. (SANTA CATHA-
RINA, 1929, p. 19).

Também esclareceu acerca da diferença entre ensinar na língua vernácula e ensinar a lín-
gua vernácula, dando o seguinte exemplo: se em uma escola primária, regida por um professor 
brasileiro, parte do ensino fosse ministrado em língua francesa, esta escola seria considerada 
estrangeira. Todavia, se em uma escola primária, um professor francês ministrasse todo o pro-
grama na língua vernácula, esta não seria considerada uma escola estrangeira. Aliado a isso, não 
havia a exigência que o professor fosse, definitivamente, brasileiro, mas que ensinasse em língua 
vernácula (SANTA CATHARINA, 1929). 

A 5ª comissão da CIEP-RJ, responsável pela tese Nacionalização do ensino. Escolas pri-
márias nos municípios de origem estrangeira. Escolas estrangeiras, sua fiscalização, reuniu, além 
de outros componentes, Orestes Guimarães como propositor e relator e Sampaio Dória como 
secretário. No parecer apresentado em sessão ordinária, constaram as seguintes conclusões:

1ª O ensino primário só pode ser ministrado em língua vernácula; 2ª Nas zonas onde 
não predomine a língua nacional, o ensino primário não poderá ter um curso de me-
nos de quatro anos, a começar aos sete anos de idade; 3ª A língua oficial obrigatória, 
nas escolas particulares é a nacional; 4ª O ensino da língua, geographia e historia 
pátrias só poderá ser ministrada por professores idoneos; 5ª Nas escolas particulares 
é obrigatorio o uso da língua, historia e geographia nacionaes, em numero de au-
las que o regulamento determinar, segundo as necessidades locaes; 6ª É vedado, nas 
escolas, o ensino da língua estrangeira á crianças menores de doze annos de idade; 
7ª Exceptuam-se destas disposições: a) o ensino individual, dado no domicílio da 
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propria criança; b) o ensino nas escolas frequentadas unicamente por crianças que 
a Constituição Federal reconhece como estrangeiras; 8ª É essencial á efficacia da na-
cionalização das crianças brasileiras a existencia de um orgão fiscalizador do ensino 
particular (BRASIL, 1922, p. 197).

O primeiro a se manifestar foi Tavares Cavalcanti, que elogiou “as conclusões brilhante-
mente ellaboradas pelos nossos illustres companheiros” da 5ª comissão, mas alguns pontos re-
pugnavam seu espírito liberal (BRASIL, 1922, p. 208), os quais indicavam “professores idôneos” 
como sinônimo de professores que não eram brasileiros natos e outro ponto que se referia à 
autonomia dos Estados e da União. 

Quanto à questão do liberalismo, Orestes Guimarães salientou que um brasileiro naturali-
zado poderia vir a ser até senador e que, para ele, não era o caso de proibir que exercesse a pro-
fissão de professor um brasileiro naturalizado, mas sim de regulamentar a profissão, e insistiu: 
“ou a União póde ou não póde decretar essas medidas”, caso contrário, corria-se o risco de os 
Estados não querendo ou não tendo condições de tomarem medidas uniformes necessárias, de 
continuar tudo como tinha sido até então, “era chover no molhado”. Para ele, os princípios rela-
tivos à nacionalização do ensino no país deveriam ser uniformemente definidos e isto caberia à 
soberania nacional e não delegada aos Estados ou municípios (BRASIL, 1922, p. 211).

Hermenegildo de Moraes – senador representante de Goiás, na CIEP-RJ – apresentou 
emenda que, segundo ele, conciliaria todas as opiniões: substituir a palavra “idôneos” por “natos 
e de reconhecida idoneidade” (BRASIL, 1922, p. 211). Sampaio Dória não aprovou a emenda, 
dizendo em absoluto que se exigisse a idoneidade, pois sem ela “poderia um brasileiro estran-
geirizado vir em desamor á sua patria, assumir a responsabilidade do ensino dessas matérias só 
para os effeitos dos vencimentos” (BRASIL, 1922, p. 208).

 A observação de Raymundo Seidl – representante da União no CIEP-RJ – insistiu na pre-
sença do termo “idôneos” e não natos, pois muitos estrangeiros vindos ainda moços ao Brasil 
tornavam-se verdadeiramente brasileiros pelo seu afeto ao país e pelos serviços prestados em 
prol do mesmo. Exemplo disso era seu pai, vindo da Áustria, que em poucos meses no Mara-
nhão, sem esquecer a sua pátria de origem, passou a amar e servir com dedicação sua pátria 
adotiva (BRASIL, 1922, p. 224). 

 Henrique Fontes, representante do Estado de Santa Catarina, contagiado pelas declara-
ções de Raymundo Seidl, também citou seu pai, de nacionalidade portuguesa, que sempre falara 
com entusiasmo do Brasil, do qual quis ser cidadão e ao qual se sentia integrado (BRASIL, 1922, 
p. 224).

No entanto, Orestes Guimarães, em concordância à emenda e às observações de Raymun-
do Seidl e Henrique Fontes, foi favorável à alteração sugerida por Hermenegildo de Moraes. 
Orestes Guimarães não negava que a língua era o expoente principal da nacionalidade e que o 
sentimento nacional era essencial para a educação. Todavia, não teve dúvidas em aderir à emen-
da, pois reconhecia ter encontrado “de um lado, brasileiros natos que não fallam o português 
[...] e de outro, estrangeiros que para cá se transferem e nos prestam grande auxílio, tornando-se 
excelentes auxiliares”. Conhecia em Santa Catarina um professor estrangeiro, pai de cinco filhos 
brasileiros, cujo entusiasmo pelo Brasil ia até o “Jacobinismo”; e ainda outro que residia no mu-
nicípio catarinense de Palhoça que, subvencionado pelo governo alemão, teve sua subvenção 
cortada por ensinar em português (BRASIL, 1922, p. 224).
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Era aceitável e até mesmo recomendável contar com a presença do imigrante na sociedade 
brasileira, pois este apresentava atitude essencial voltada ao trabalho e à ordem, que contribuía 
para o progresso. A solução, no caso, não seria incitá-lo ao trabalho, uma vez que isto já era reco-
nhecido, e nem desaprovar sua presença em solo brasileiro, mas antes era necessário submetê-lo 
aos traços da cultura brasileira, para os quais a língua representava um dos marcos, possivel-
mente o mais relevante, da identidade nacional. A ameaça não era o imigrante, indiscriminada-
mente, mas sim os hábitos culturais da sua terra natal ou de seus ancestrais que colocavam em 
risco a formação da consciência e identidade da nação brasileira. 

Quanto às resistências, Orestes Guimarães (BRASIL, 1922, p. 53) destacou as escolas e a 
cultura germânicas. Observou que o único inconveniente seria o fato de os imigrantes alemães 
não aceitarem a assimilação, isto tanto em Santa Catarina quanto também no Rio Grande do 
Sul. Afirmou que eram “[...] resistências próprias de uma raça inteiramente diversa da nossa, 
pela desaffinidade ethnica de religião, na maior parte, e, sobretudo de língua”. Isto, na visão de 
Orestes Guimarães, tornava-os fiéis ao patriotismo germânico e estrangeiros em solo brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tese de Orestes Guimarães (CIEP-RJ) conservava confluências em relação à nacionali-
zação do ensino, propondo os fins desta educação e as formas de intervenção do poder público 
federal ou até mesmo dos estaduais para proporcionar as condições legais como a fiscalização de 
escolas, fechamento ou subvenção de escolas étnicas, chamadas de “escolas estrangeiras”. 

A tese versava, de modo mais específico, sobre a urgência de uma educação nacional, 
atrelada aos fins da nacionalização do ensino, todavia, não houve indicações metodológicas – 
meios – de se ensinar a língua vernácula aos filhos de imigrantes que frequentavam as escolas 
primárias. Considera-se que a proposta esteve vinculada a um projeto de Nação brasileira, cujo 
ideário era alicerçado pela identidade, sentimento e consciência nacionais, no sentido de formar 
e preservar a “alma nacional” do país.

É possível avaliar que, em grande proporção, as propostas pensadas, elaboradas, articula-
das e postas em discussão na CIEP-RJ, voltadas à nacionalização do ensino e ao ensino da língua 
vernácula, também conformam proposições e posicionamentos da área política, uma vez que 
era para o bem e progresso do país que, em primeira ordem, se deveriam pôr em prática tais 
propostas. 

Outros aspectos expostos nessa discussão referem-se ao fato de se considerar que nos 
anos de 1920 era defendido um projeto educacional para o Brasil ou um projeto de educação 
nacional, envolvendo nuances e elementos que concorriam com as questões marcadas, de certo 
modo, pelos aspectos regionais, com disputas internas no âmbito de cada Estado ou com refe-
renciais macros do país e até internacionais – como as influências decorridas da Primeira Guer-
ra Mundial – nos anos de 1920. 

Percebe-se a dualidade entre os aspectos regionais e o que era próprio do cenário nacional: 
nos aspectos políticos, a possibilidade de articulação e organização de partidos e demais inter-
venções permitidas pela política oligárquica e regionalizada; na cultura, a exemplo das artes, 
onde o regionalismo também se colocava como proposição nas ideias modernistas; no cenário 
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educacional, as atribuições de os Estados promoverem o ensino infantil e primário em acordo 
com suas concepções e condições e, ainda, relacionado aos Estados do sul do Brasil, juntavam-se 
as defesas acerca da nacionalização do ensino por meio da ação direta da e sobre a escola primária.

Em relação a esta observação – demarcação regional em diálogo com as questões nacionais 
–, os assuntos relacionados à nacionalização do ensino e do ensino da língua vernácula transpare-
cem, neste texto, mais do que qualquer outro. A CIEP-RJ, evento em âmbito nacional, projetou a 
nacionalização do ensino ou do ensino da língua vernácula ao propor e abordar tese, diretamente, 
ligada ao assunto.

No sentido da nacionalização do ensino e do uso da língua vernácula, os Estados do sul do 
Brasil são mais representativos dessa questão do que seus pares federativos. Como personificação 
de um projeto que buscava a “unidade nacional” pela “unidade educacional”, por meio da nacio-
nalização do ensino e do ensino na língua vernácula.

Ainda que se considere que as tratativas da unidade nacional pela unidade educacional, con-
siderando a nacionalização do ensino e o ensino na língua vernácula, não foram casos isolados na 
CIEP-RJ, Orestes Guimarães pode ser apontado como figura destacada pela posição que assumiu 
no Estado de Santa Catarina. Sobretudo, tal destaque pode ser avaliado pelo lugar ocupado na 
esfera nacional, como inspetor federal das escolas subvencionadas pela União, por sua presença e 
tese apresentada na CIEP-RJ, seus posicionamentos, propostas e pela possibilidade de intervir, na 
prática, no cenário amplo da sociedade brasileira frente à questão. 

Quanto às incumbências de Orestes Guimarães, na função de inspetor federal das escolas 
subvencionados pela União, cabiam dentre as ações visitas administrativas que poderiam consistir 
em estadas breves para proceder num apanhado geral da escola ou de acordo com o que o inspetor 
julgasse necessário. Porém, deveria verificar se questões legais e administrativas eram considera-
das pelos professores e demais funcionários das escolas e se atendiam ao requisito de cultivar os 
elementos nacionais, sobretudo o ensino e uso da língua vernácula.

As propostas de Orestes Guimarães eram representativas do que se almejava para o país e, 
em relação à nacionalização do ensino, apresentada na ICEEP-SC, seu nome recebeu deferências 
confirmando sua influência no assunto posto em discussão. As questões nacionais que incluíam 
a nacionalização do ensino, naquele período, também estiveram refletidas nas defesas de Orestes 
Guimarães, tanto em propostas quanto em ações, pelas incumbências que lhe cabiam na função 
de inspetor federal.

Junto às pretensões de se “nacionalizar as crianças” e cultivar a “alma nacional” nos espaços 
das escolas primárias, somam-se outras necessidades como as decorrentes de problemas referentes 
ao alto índice de analfabetismo no país; medidas relacionadas à expansão, gratuidade e obrigato-
riedade do ensino primário; urgência de criação de um Conselho Nacional de Educação; dentre 
outras. Tais assuntos também foram mobilizadores da CIEP-RJ, merecem atenção, todavia, não 
serão tratados aqui.
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Durante os anos finais da década de 1920, Fernando de Azevedo (1894-1974)1, 
então Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, idealizou e im-
plementou um projeto reformista para o sistema público de educação, que 
visava não apenas modificações educacionais, mas também sociais. Pensando 

no alcance que a escola poderia ter, o educador esteve à frente de inúmeros trabalhos, tanto 
em relação aos aspectos arquitetônicos dos estabelecimentos de ensino quanto curriculares da 
educação do Rio de Janeiro. A proposta ganhou proporções que possibilitaram sua expansão e a 
probabilidade de ser considerada modelo por várias partes do país. 

Dentre os documentos oficiais que visavam reger a Reforma, estavam os Programmas para 
os Jardins de Infância e para as Escolas Primárias (1929), que tratavam de noções a respeito do 
papel do professor, da reorganização da escola, do ensino de leitura e escrita, bem como ques-
tões de saúde, higiene, patriotismo etc. (CAMARA, 2004). Disponíveis no Acervo Fernando 
de Azevedo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), esse 
material é tomado aqui como fonte histórica a fim de possibilitar a interpretação de informações 
a respeito do que fora pensado e implementado para a educação carioca. Sua análise é possível 
em diálogo com o estudo de Vasconcelos (2014) na tentativa de perceber que os conteúdos ali 
apresentados se constituem como um conjunto de proposições elaboradas com possíveis inten-
cionalidades e objetivos pelos membros da Diretoria Geral de Instrução Pública (DGIP) do Dis-
trito Federal. Disponibilizado no formato digitalizado, sua interpretação demanda outro tipo de 
tratamento, pois esse processo de “[...] rematerialização envolve o desaparecimento parcial ou 
total de uma gama de propriedades organolépticas (a cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, a ma-
ciez, o som, o sabor etc.) que, de fato, podem ser determinantes na descrição de determinadas 
fontes históricas” (BRASIL; NASCIMENTO, 2020, p. 201).

1 Apesar de ter nascido em Minas Gerais, foram os trabalhos realizados nos sistemas educacionais de Rio de Janeiro 
e São Paulo que o eternizaram como um dos mais importantes representantes da Educação Pública brasileira. Foi 
Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo (1933), redator e crítico literato d’O Estado de S. Paulo 
(1923-1926), além de redator e primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Para saber 
mais informações acerca de sua trajetória, cf.: Penna (2010).
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Com o objetivo de analisar as propostas para a disciplina Educação Social presentes nos 
Programmas para os Jardins de Infância e para as Escolas Primárias (1929), durante a Refor-
ma da Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930), perscrutamos pistas das prováveis 
orientações que pretendiam delinear as temáticas a serem trabalhadas no referido contexto edu-
cacional. Para tanto, nos aproximamos da perspectiva de documento/monumento de Le Goff 
(2013, p. 496) que afirma que esses materiais não são inofensivos e, por isso, devemos levar em 
conta seu processo de fabricação/construção, pois resulta “[...] de uma montagem, consciente 
ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas 
sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 
manipulado, ainda que pelo silêncio”. 

Agrupada em outras disciplinas pensadas a partir de centros de interesse, a Educação 
Social foi idealizada como um dos pilares do ensino dos cinco anos da escola primária, sendo 
parte dos conhecimentos gerais do primeiro e segundo ano e disciplina separada no terceiro, 
quarto e quinto ano. Os trabalhos de Camara (2004) e Paulilo (2015) ajudam na compreensão de 
alguns aspectos a respeito da elaboração desses Programmas, elaborados para atender as Escolas 
Primárias; já Silva (2004; 2009) discute tanto o trabalho reformista realizado por Fernando de 
Azevedo quanto as relações diretas com o processo de reformulação urbana da capital do Brasil. 
Esperamos, com isso, contribuir para adensar as discussões já realizadas e investigar algumas 
das propostas inspiradas no movimento da Educação Nova que fizeram parte da organização da 
educação brasileira no início do século XX.

 

A REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 
DO DISTRITO FEDERAL (1927-1930)

Liderada por Fernando de Azevedo, a Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal 
(1927-1930) foi um dos grandes marcos no processo de reformulação educacional vivido no 
Brasil. Lançando mão de uma série de iniciativas que envolviam não apenas os aspectos curri-
culares, mas a reorganização de todo o aparelho escolar, o educador afirmava em seus discursos 
que pretendia fazer uma “reforma radical”, visto que apostava na “[...] definição das bases cien-
tífica, pedagógica e social, transformando a escola num instrumento de transformação social e 
adequada as exigências da nova civilização que se formava” (BALDAN, 2015, p. 65). 

Baseado nos princípios do movimento da Educação Nova, propunha um trabalho dife-
rente do até então seguido no país2. Entretanto, compreendemos que, longe de um rompimento 
com os pressupostos advindos das gestões anteriores, as ideias elaboradas pelo educador se en-
volviam com os acontecimentos sociais emergentes daquele momento. Segundo Camara (2004, 
p. 161), para Azevedo, “educar significava não só assegurar os interesses do país, mas também 
criar a identidade do povo em consonância com o conhecimento de suas necessidades e tradi-
ções nacionais”. A autora afirmou ainda que para ele a “reconstrução social e nacional do país 
não poderia ser realizada senão por uma educação sólida capaz de dar às novas gerações a cons-

2 Ainda que fosse discursado como novo, esse trabalho tinha muito da trajetória que o antecedeu, uma vez que “a 
escola estabelece, reproduz e perpetua tradições: tudo ao mesmo tempo; e, mesmo assim, ao longo de gerações [...]; 
a situação da cultura escolar enfrenta e incorpora simultaneamente outras culturas, expressas pelo impacto dos 
meios de comunicação de massa, pela família [...]” (BOTO, 2003, p. 384).
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ciência do seu destino e prepará-las para viver num ambiente de compreensão e solidariedade” 
(CAMARA, 2004, p. 161).

Ao mesmo tempo em que eram pensadas novas propostas para a educação, a cidade do 
Rio de Janeiro ganhava um diferente cenário. Além das paisagens que foram sendo modificadas, 
a partir da derrubada de morros, novas construções, alargamento e calçamento das ruas, por 
exemplo, a urbe começava a usufruir do que à época era considerado como moderno, a exemplo 
da circulação de bondes elétricos, veículos automotores, relógios nas ruas e iluminação (SILVA, 
2004; 2009). Essas obras estavam muito ligadas à ideia de modernização, que, por sua vez, deve-
ria abranger uma reconfiguração da sociedade. Logo, passava a ser papel da escola ensinar novos 
hábitos e comportamentos higiênicos para que as crianças, e, consequentemente, suas famílias 
pudessem usufruir melhor do que passava a lhes ser oferecido. Assim, Silva (2004, p. 21) destaca 
que

[...] os novos educadores de finais da década de 1920 entendiam que a renovação 
escolar não se restringia, somente, a pontos relacionados à implantação de diferentes 
saberes e práticas no interior dos estabelecimentos de ensino. Para eles, o que se pre-
cisava urgentemente era desenvolver e aperfeiçoar um conjunto de medidas que, de 
alguma maneira, viesse a modernizar a sociedade carioca como um todo.

 

A Reforma da Instrução Pública foi, então, idealizada a partir de três princípios básicos: 
escola única, escola do trabalho e escola comunidade. A escola única se constituía no período 
de obrigatoriedade, onde os alunos só poderiam avançar para as demais se passassem por ela. 
Pretendia alcançar grande parte da população, uma vez que era pública e obrigatória às crian-
ças. Nela se realizaria o curso primário, onde seriam trabalhados assuntos mais gerais para a 
formação escolar do homem e os princípios de formação do “novo” cidadão. Essa fase escolar 
aconteceria em cinco anos com obrigatoriedade, somados a mais dois anos complementares 
para aqueles que pretendiam “avançar”. A escola do trabalho teria um ensino mais voltado para 
as atividades práticas, a formação para diferentes profissões (SILVA, 2004). 

A ideia central era de que tudo fosse aprendido e realizado senão a partir da execução 
de atividades, ou seja, aprender fazendo. É importante destacar que os trabalhos das classes 
deveriam estar ligados ao seu ambiente de realização, principalmente relacionando-os aos ce-
nários urbanos, rurais e marítimos elencados por Azevedo. Caberia à escola o papel de ensinar 
a trabalhar, despertando e desenvolvendo atitudes e técnicas. E, de acordo com Azevedo (1929, 
p. 71-72 apud PAULILO, 2019, p. 18), a escola comunidade (ou escola do trabalho em coope-
ração) tinha como “[...] função social, uma forma de vida em comum, pelo exercício normal 
do trabalho em cooperação”. Serviria como um reforço para a importância da vida coletiva e 
do trabalho em equipe. Logo, as atividades deveriam ser realizadas em grupos, de modo que a 
partir das diferentes atribuições distribuídas pudessem colaborar para a organização e execução 
de um fim comum.

O Decreto nº 2.940, de 22 de novembro de 1928, assim organizou a Escola Primária ca-
rioca:

a) como vestíbulo do meio social, para influir sobre ele, integrando as gerações na co-
munidade pela adaptação crescente da escola às necessidades do meio, prolongando 
sobre o lar a sua ação educativa e aparelhando-se para reagir sobre o ambiente, por 
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um programa de educação moral que tenda ao desenvolvimento de qualidades e a 
reação contra defeitos dominantes no meio social;
b) como verdadeira escola do trabalho para fim educativo ou escola comunidade, em 
que se desenvolva o sentido da ação, o gosto do trabalho manual, o sentimento de 
cooperação e o espírito de solidariedade social;
c) para atrair e acolher, sem distinção alguma, crianças de todas as proveniências e 
contribuir eficazmente para atenuar e quebrar o sentimento isolador de diferenças 
sociais, criadas pelas diferenças de situação econômica (BRASIL, Decreto n. 2.940 de 
22 de novembro de 1928. Título I, capítulo I, art. 82).

Além disso, é importante ressaltar que a Reforma se relacionava às ideias da Educação 
Nova, com a proposta de novos papéis, tanto para o professor quanto para o aluno. Naquele 
momento, eles deixariam de ser vistos como pares de oposição e passariam a ter uma relação 
mais direta e compartilhada. Ou seja, o professor não deveria mais ser considerado o centro do 
processo educativo, mas aquele que colaboraria com o processo de ensino-aprendizagem num 
papel de mediação. Os alunos, por sua vez, começariam a ter seus interesses observados e le-
vados em consideração. A escola, então, passou a se preocupar com a formação de um cidadão 
também capaz de opinar e envolver-se no cotidiano social (VIDAL, 2000). A esse respeito, é 
importante destacar que

A Reforma da Instrução Pública, idealizada por Fernando de Azevedo (1927-1930), 
veio no bojo desse movimento [escolanovista]. Orbitando em torno de pares de opo-
sição (velho e novo; espírito literário/livresco e motivação científica; tradicional e 
moderno; escola de bacharéis e escola nova), o que a Reforma pretendia era uma 
sistematização da legislação do ensino carioca e uma renovação de práticas e saberes 
escolares que desde finais do século XIX vinham sendo debatidos na antiga Capital. 
Nesse quadro, teoricamente os educandos tinham que efetivamente ocupar, a partir 
da implementação da Reforma, uma posição “ativa” no processo de aprendizagem. 
Desta feita, não só deviam ser toleradas, em certo sentido, as perguntas, curiosidades, 
brincadeiras, olhares, sensações, impressões primeiras, experiências, questionamen-
tos infantis, como principalmente estimuladas (SILVA, 2004, p. 102).

 

A proposta reformista objetivava, dentre outras aspirações, estimular e ensinar o senti-
mento de brasilidade, assim como formar um cidadão capaz de usufruir da modernidade e apto 
a gozar de seus direitos e deveres civis. Ainda assim, é importante atentar que, naquele mo-
mento, em vários contextos educacionais do país, a educação era pensada com o compromisso 
de formar o caráter da criança, desde as questões de asseio, ordem e honestidade até valores 
cívico-patrióticos (SOUZA, 2004). Para tanto, era proposto um trabalho de autogoverno onde 
os próprios alunos deveriam demonstrar seus interesses e usufruir do aprendizado a partir de 
seus interesses.

Nesse sentido, a ideia do modelo de Escola Ativa3 pode ser aqui associada. Apesar da 
proposta de pensar mais na centralidade da criança e ser o papel do professor mais de um obser-

3 Mignot (2017) e Peres (2005) afirmam que apesar da possibilidade de que já tivesse sido escrito anteriormente, 
provavelmente por Pierre Bovet em 1917, foi Adolphe Ferrière quem fundamentou a Escola Ativa, termo baseado 
nos ideais escolanovistas. Por sua vez, Vidal (2013, p. 581, grifos da autora) ressalta a relação com a “[...] arbei-
tsschule (1895-1920), que na tradição da escola do trabalho transformou-se em escola ativa nos enunciados de 
educadores genebri nos, e da própria Escola Ativa, que entre 1917 e 1920 firmou-se como expressão de uma nova 
concepção educacional”.
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vador e mediador do processo educacional, uma das maiores questões de fundo que envolviam 
a Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930) era despertar nesse “novo” 
cidadão um sentimento de respeito e compromisso com a pátria. Havia também a busca pelo 
despertar do sentimento de coletividade, a partir do qual uns ajudavam e atendiam aos outros.

Formar o cidadão através da escola envolvia possíveis interferências e contribuições na 
composição de corpos e mentes. Ou seja, os princípios a serem trabalhados nas escolas públi-
cas tinham por finalidade a interiorização de novos hábitos e costumes por parte do alunado, 
que, por sua vez, interferiria também nas realidades de suas casas e famílias. As transformações 
que se pretendia alcançar partiriam, então, do princípio de que era através da criança que os 
“homens mais velhos” poderiam, também, ser educados. Já no início dos processos de escolari-
zação, mais precisamente na Escola Primária, era sedimentada a preparação do cidadão para a 
futura realização de ofícios. Desse modo, educava-se aos que estavam dentro e fora da escola em 
conexão com as necessidades e anseios da sociedade que se pretendia formar.

 

PROGRAMMAS PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PARA AS ESCOLAS PRIMÁRIAS

Ao tomarmos os Programmas para os Jardins de Infância e para as Escolas Primárias (1929) 
como fonte de pesquisa, é possível analisá-los e interpretá-los sob a perspectiva de documento/
monumento de Le Goff (2013), uma vez que se constituem como produtos da sociedade a que 
pertencem. Nesse sentido, levamos em consideração que “todo documento é mentira. Cabe ao 
historiador não fazer papel de ingênuo” (LE GOFF, 2013, p. 497) e que suas informações nos 
possibilitam realizar um trabalho de “fabricação”, de uma realidade, dentre outras possíveis, 
visto que “[...] é o produto de um lugar” (DE CERTEAU, 1982, p. 72).

De acordo com Vasconcelos (2014, p. 38), “na ampliação das possibilidades de investi-
gação, busca-se localizar em fontes [...] o registro do tema tratado ou aspectos que possam re-
velá-lo”. Nos propomos, portanto, a localizar pistas, rastros, indícios e sinais acerca daquilo que 
temos enquanto horizonte de investigação: as propostas elaboradas para a disciplina Educação 
Social. Dessa maneira, as análises produzidas tencionam “[...] mostrar que aquilo que é nem 
sempre foi, isto é, que é sempre na confluência de encontros, acasos, ao longo de uma história 
frágil, precária, que se formaram as coisas [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 499). 

A análise dos documentos históricos digitalizados requer perceber que “com as novas 
tecnologias, o próprio conceito de fonte histórica passa a sofrer alterações. Cambiando entre 
as formas impressas e virtuais, [...]” o pesquisador deve passar “[...] a considerar a era digital 
como espaço promotor de história e eventos” (ANDRADE, 2017, p. 272). Sua interpretação 
está implicada em compreendê-los como uma provável construção elaborada de acordo com os 
anseios e demandas de um determinado recorte espaço temporal. Assim, ao lançarmos olhares 
para os Programmas, percebemos caminhos e possibilidades para que múltiplas investigações, 
interpretações e apropriações sejam feitas. Nesse caminho, Pisky e Luca (2013, p. 7) afirmam 
que “a História se utiliza de documentos, transformados em fonte pelo olhar do pesquisador”.
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Figura 1 – Capa dos Programmas para os Jardins de Infância e para as Escolas Primárias

Fonte: Acervo Fernando de Azevedo (IEB/USP).

Publicados no ano de 1929, esses Programmas “abordavam as práticas sociais envolvidas 
no processo de escolarização inicial e, assim, as relações professor-aluno, a participação da famí-
lia no ambiente escolar e a atuação da escola sobre o meio” (PAULILO, 2015, p. 247). Operaram 
como uma espécie de guia que oferecia orientações tanto para os conteúdos curriculares quanto 
para as práticas escolares que tomavam forma naquele momento de significativas reorganiza-
ções educacionais. O documento com cerca de 80 páginas foi organizado em: Introdução (escri-
ta, assinada e datada em 25 de maio de 1929 pelo Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito 
Federal, Fernando de Azevedo); Programa para o Jardim de Infância; Programa para as Escolas 
Primárias; Programa (Plano de Distribuição da Matéria); e Plano Esquemático para o Ensino 
de Conjunto. Estavam fortemente relacionados com o que fora firmado através do Decreto nº 
2.940, que implementou as iniciativas reformistas da educação do Rio de Janeiro no final da 
década de 1920.



83

EDUCAÇÃO SOCIAL NA REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (1927-1930)

Escrita por Fernando de Azevedo, a Introdução girou em torno de diferentes temáticas, 
tais quais: “O novo systema de educação popular”; “Finalidade pedagogica e social”. “O ideal da 
reforma”: 1) “O principio da escola única”; 2) “A escola do trabalho”; 3) “A escola do trabalho em 
cooperação”. “Novos fins novos meios”: “os programmas escolares”; “Educação physica, moral 
e civica”; “Diversificações ulteriores”; “A efficiencia do professorado”. Começou tratando da Re-
forma de um modo mais amplo e afirmando que, apesar de lançar os Programmas, nem todas as 
escolas possuíam suporte materiais para segui-los. Assim como sinalizou que a administração 
da DGIP faria esforços para conseguir melhorar as condições e que os professores deveriam ten-
tar encontrar soluções pelo menos para os “pequenos” problemas. Sinalizou ainda que a “appli-
cação pratica dos programmas, [era] a comprehensão nítida dos ideaes da reforma” (DISTRITO 
FEDERAL, 1929, p. 5)4. Logo, eles “não pode[ria]m ser nem tão rigidos e limitados que torn[ass]
em sua applicação ‘quase mecanica’ (seria substituir uma rotina por outra), nem tão amplos, que 
torn[ass]em, em um systema de organização escolar, impossível ou difficil o ‘contrôle’ rigoroso 
do ensino e seus resultados” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 12).

O Programa para os Jardins de Infância “se propõ[s] a executar um programma educativo” 
que visava “a saude do corpo por uma estricta hygiene”, além de afirmar que “a preoccupação 
dominante [era] a de conduzir a criança a possuir-se, concentrar-se, dominar-se, despender 
e desenvolver eficazmente suas energias, disciplinar-se” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 19). 
Atendia aos alunos com mais de três e menos de sete anos de idade. Tinha como objetivo incitar:

 
a) O conhecimento de sua própria personalidade: a consciencia do seu eu, de suas 
necessidades, suas aspirações, seus fins, seu ideal; 
b) O conhecimento do meio em que vive, de que depende e sobre o qual deve agir 
para que aquellas necessidades, aspirações, fins, ideal se possam realizar. (DISTRITO 
FEDERAL, 1929, p. 22).

 

Ainda no Programa para os Jardins de Infância, pretendia-se trabalhar com exercícios 
de observação e associação através de jogos motores e visuais e térmicos, além das expressões 
concreta e abstrata. Culmina com um “exame de afetividade”, onde foram propostas várias per-
guntas relacionadas aos diferentes comportamentos diários das crianças que, provavelmente, 
deveriam ser analisadas e respondidas através do exercício de observação.

Já as instruções do Programa para as Escolas Primárias foram organizadas em: Disciplinas 
de Observação (geografia – ciências físicas e naturais); Disciplinas de Expressão (linguagem, de-
senho, trabalhos manuais); Iniciação Matemática (aritmética, geometria); História Pátria; Edu-
cação Social; Educação Higiênica (higiene e puericultura); e Educação Doméstica. Atendia os 
alunos entre sete e doze anos de idade. O plano de distribuição da matéria tratava dos conteúdos 
e assuntos que deveriam ser trabalhados e discutidos ao longo do período em que os alunos 
permaneceriam na escola.

Tanto a reforma quanto os Programmas propunham uma educação baseada nos centros 
de interesse dos alunos. Desse modo, o documento foi finalizado com o Plano Esquemático para 
o Ensino de Conjunto, dividido em três etapas (a natureza e o homem, o trabalho e a sociedade) 
para cada um dos anos da escola primária, onde, assim como anteriormente, mas em formato 
textual, sinalizavam os assuntos que deveriam ser trabalhados em cada um desses centros. De 

4 Nas citações diretas sempre será obedecida a grafia original.
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acordo com Camara (2004, p. 163), “a fim de intervir sobre o emaranhado de conteúdos que a 
escola ensinava, Fernando de Azevedo organizou, em 1929, uma comissão, composta pelos edu-
cadores”. Sobre esse aspecto, cabe mencionar que assinaram os educadores: Fernando de Azeve-
do, Paulo Maranhão, Everardo Backhenser, Celina Padilha, Maria dos Reis Campos, Affonsina 
das Chagas Rosa e Alcina Moreira de Souza. 

A relação entre as questões urbanas e escolares foi observada por Paulilo e Silva (2012, p. 
133) “como possível estratégia para as urgentes necessidades de organização e disciplinariza-
ção da ocupação e circulação do confuso cotidiano carioca [...]”. Naquele momento, as práticas 
educativas estavam concentradas em inculcar e exercitar novos e diferentes hábitos em toda 
a população a partir dos ensinamentos advindos da escola. Esse espaço era percebido como a 
possibilidade de se adentrar os lares e as famílias a partir das próprias crianças e mesmo das 
visitas dos médicos, das enfermeiras e dos dentistas, por exemplo, colaborando e incentivando 
comportamentos higiênicos.

Segundo Camara (2004, p. 163), “para além de elencar as matérias e os conteúdos a serem 
ensinados, os programas apresentavam orientações pelas quais deveriam se pautar as escolas”, 
assim como estabelecer “as finalidades objetivas às quais professores, alunos e demais funcioná-
rios deveriam nortear seus procedimentos e condutas”. Funcionaram como um “manual” para 
os professores e diretores. Esses Programmas propunham, então, algumas disciplinas para serem 
trabalhadas nos cinco anos da Escola Primária carioca. Sua análise indicia uma série de concep-
ções sobre a cidade que se desejava conceber a partir dos ensinamentos escolares (PAULILO; 
SILVA, 2012).

A fim de lançar propostas de conteúdos aplicáveis ao cotidiano escolar, tais documentos 
foram idealizados no calor do movimento da Educação Nova. Muitos são os pontos importan-
tes para se tratar a respeito dos Programas para os Jardins de Infância e para as Escolas Primá-
rias (1929), entretanto, consideramos relevante discutir as prováveis iniciativas que envolviam a 
oferta da disciplina Educação Social, em especial nos terceiro, quarto e quinto anos quando se 
tornou disciplina separada e não mais parte dos conhecimentos gerais. 

EDUCAÇÃO SOCIAL

De acordo com os Programmas, “como educação social deve entender-se o preparo do 
indivíduo no sentido de dotal-o de qualidades e conhecimentos de ordem social propriamente 
dita, isto é, de nelle formar, moral e politicamente, o cidadão” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 
48). Nesse sentido, consideravam a importância da disciplina na formação do caráter do aluno, 
além do cultivo das qualidades cívicas e morais que lhes eram necessárias. Assim, foi publicado 
que

A formação civica propriamente dita apoiar-se-á, de inicio, nos conceitos de familia 
e escola, formas rudimentares de sociedade bem conhecidas da criança e de onde se 
poderão destacar nitidamente as noções de cooperação, solidariedade, governo e au-
toridade, que serão depois exemplificadas atravez dos serviços públicos das cidades e 
povoações, serviços cujos benefícios e cuja necessidade facilmente poderá o alumno 
reconhecer.
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[...]
O preparo do cidadão, com a parte moral propriamente dita e o conjunto de virtudes 
cívicas resumidas no respeito á lei, forma a parte educativa propriamente dita. [...] O 
que importa, no emtanto, acima de tudo, é o cultivo do sentimento patriótico, que 
deve inculcar no animo do alumno duas idéas fundamentaes: a de amôr á terra pela 
sua grandeza, pela sua belleza e pelo que lhe devemos, e a de solidariedade, que faz 
de um povo um todo único, onde o trabalho de cada elemento reverte em benefício 
geral, decorrendo dahi o dever do individuo de dedicar-se o mais possível pela pátria, 
retribuindo da melhor maneira os beneficios recebidos dos seus concidadãos (DIS-
TRITO FEDERAL, 1929, p. 49).

Cabe destacar que nos primeiro e segundo anos os ensinamentos estavam mais ligados 
às questões de observação de aspectos da história local, como, por exemplo, comparação entre 
casa e escola, os arredores, a cidade, lendas, costumes, dentre outros. Quando passou a ser uma 
disciplina específica, no terceiro ano, centrava atenções em aspectos que englobavam os direitos 
e deveres do cidadão, como a questão dos impostos, dos serviços da cidade, do respeito à lei e do 
aprendizado ao simbolismo da pátria. Além dessas questões, nos quarto e quinto anos, também 
eram trabalhados os feriados, assim como o dever de votar para a escolha de representantes 
políticos. 

Os conhecimentos encontravam-se assim distribuídos:

Primeiro anno:
CONHECIMENTOS GERAIS
c) Educação Social
Segundo anno:
CONHECIMENTOS GERAIS
c) Educação Social
Terceiro anno:
EDUCAÇÃO SOCIAL
• Principaes serviços da cidade: municipaes e federaes. Impostos e organização admi-
nistrativa municipal. O trafego na cidade - A inspetoria de vehiculos;
• Governo da cidade e do Brasil;
• A lei. Respeito á lei e ás autoridades. Direitos e deveres do cidadão;
• Fórma de governo no Brasil;
• Pátria e seus symbolos - Bandeira e hymno. Os symbolos do Districto Federal;
• Organização política do Districto Federal. Feriado de 20 de setembro.
Quarto anno:
EDUCAÇÃO SOCIAL
• Organização politica e administrativa da Republica e dos Estados;
• Os tres poderes, nos estados e na Republica;
• Serviços publicos federaes e estaduaes;
• Feriado de 24 de fevereiro. A constituição;
• Organização das forças armadas brasileiras. Sorteio militar.
Quinto anno:
EDUCAÇÃO SOCIAL
• Organização política dos principaes paizes;
• Relações diplomaticas do Brasil. Fraternidade universal. 1º de janeiro;
• Direitos e deveres do cidadão brasileiro. Impostos. O voto como dever. O jury;
• O feriado de 14 de julho; - consequencias da revolução;
• Arbitramento. (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 55-67, grifos nossos).
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 A formação se daria a partir dos conceitos de família e escola, formas rudimentares 
de sociedade, cooperação, solidariedade, governo, autoridade, serviços públicos entendidos 
a partir das noções de cidade, município, estado, país e mundo (como conjunto de nações). 
A disciplina preocupava-se especialmente em propagar o sentimento patriótico, devendo 
inculcar nos alunos o amor à pátria. A terra deveria ser amada e admirada pela sua beleza e 
grandeza e o povo deveria se constituir um todo único, devendo os sujeitos dedicarem-se à 
pátria de modo a lhe retribuir os benefícios concedidos. Assim, seriam despertadas as ações 
de iniciativa, capacidade de julgamento e escolha, senso de responsabilidade, cooperativis-
mo e as manifestações das personalidades, além da solidariedade coletiva fomentada pelo 
jargão “um por todos e todos por um”.

Além da descrição dos conhecimentos considerados necessários para as crianças ca-
riocas, os Programmas para os Jardins de Infância e para as Escolas Primárias (1929) fun-
cionaram como estratégias de inculcação de atitudes e comportamentos, que poderiam ser 
socialmente aplicados pelos educandos, de modo específico, e por seus familiares e conhe-
cidos, de maneira geral. Nesse sentido, é possível concordar com Camara (2004, p. 179) 
e interpretar esse documento “[...] como reverberação da idealização do homem novo a 
constituir-se como esteio fértil para o futuro do país em bases modernas e identificadas 
com a civilização proclamada e desejada pelos reformadores”. A disciplina Educação Social, 
por sua vez, contribuiria com a estimulação ao amor à pátria e aos cuidados que a “nova” 
população deveria ter com seu país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de muitos estudos tratarem das questões da Educação Nova e da Reforma da 
Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930) como momentos que marcaram uma 
mudança no cenário educacional do Brasil e de diversos outros países, é a partir do mer-
gulho nos documentos oficiais que percebemos um tencionamento para a formação de um 
determinado perfil de cidadão. Com o movimento de criação de um programa específico 
que deveria ser trabalhado em comum por todas, ou pelo menos pela maioria das escolas 
públicas da capital carioca, é possível apreender um interesse na inclusão de pensamentos, 
comportamentos e valores específicos para a formação das crianças e, consequentemente, 
de suas famílias e da sociedade de modo mais amplo.

Consideramos que a formação planejada e disseminada pela referida Reforma não 
estava circunscrita apenas aos espaços educacionais e/ou apenas relacionada aos conteú-
dos das disciplinas escolares tradicionais. Percebemos, com a realização desta investigação, 
que as mudanças propostas faziam parte de objetivos formativos mais amplos, relacionados 
com as demais esferas da sociedade e as possíveis formas de inserção e atuação dos cidadãos 
e trabalhadores no novo projeto político, socioeconômico e cultural que então se configu-
rava.
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INTRODUÇÃO

As políticas de democratização para a Educação Superior possibilitaram o in-
gresso de estudantes outrora excluídos desta realidade. Tais políticas visam 
mitigar as desigualdades socioeconômicas e possibilitar reais condições de 
acesso a grupos historicamente marginalizados. Fruto de lutas do Movimento 

Negro, as ações afirmativas contribuíram para o acesso de negros e negras à Educação Superior, 
entretanto, mostra-se latente a necessidade de estratégias de permanência e de qualidade de 
educação para que as ações afirmativas colaborem com as transformações sociais que o Movi-
mento Negro vislumbra. 

A nova configuração das universidades, com a diversidade cada vez maior de grupos so-
cioculturais ocupando os espaços educativos, contribui para o fortalecimento da Assistência 
Estudantil, conforme destaca Sano (2018). Nesse cenário se insere a figura do profissional de 
Psicologia que, integrando as equipes de Assistência Estudantil, atua no sentido de desenvolver 
práticas que contribuam para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, desconstruindo 
possíveis modos de opressão que porventura vigorem neste espaço. Mostram-se, portanto, pro-
fissionais importantes na luta antirracista. 

 Considerando o panorama apresentado, o presente trabalho tem como objetivo analisar 
a atuação da Psicologia na Assistência Estudantil no que tange ao desenvolvimento de práticas 
antirracistas na Educação Superior, a partir da realidade da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), localizada na cidade de Imperatriz – Maranhão. A pesquisa se insere na abordagem 
qualitativa, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), pesquisas nessa modalidade têm como 



90

A PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

foco aspectos da realidade que não podem ser quantificados na medida em que buscam uma 
compreensão aprofundada da dinâmica das relações sociais. 

Para o alcance do objetivo proposto, fizemos uso da pesquisa bibliográfica e de documen-
tos institucionais da universidade como recurso metodológico para subsidiar as análises e dis-
cussões desenvolvidas. Para abordar os aspectos relacionados ao racismo e à identidade negra, 
dialogamos com Gomes (2005; 2017), Munanga (2020) e Moura (2019); para o debate sobre a 
Assistência Estudantil na UFMA, trazemos as análises de Silva (2020) e Campos (2021); para 
tratar sobre a atuação da Psicologia na Educação Superior, nos fundamentamos na perspectiva 
de Marinho-Araújo (2016) e Bisinoto e Marinho-Araújo (2015), por fim, para fundamentar a 
perspectiva de uma Psicologia antirracista, trazemos Schucman, Nunes e Costa (2017), além de 
outros autores citados ao longo do texto. 

Na primeira parte do trabalho, construímos um panorama sobre como o racismo se es-
trutura na sociedade brasileira e produz impactos negativos na construção de uma identidade 
negra, além de pontuar a importância das ações afirmativas no que concerne ao desvelamento 
do racismo em nossa sociedade. Na segunda parte, abordamos acerca da criação do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e de sua importância como norteador das ações 
desenvolvidas pelas equipes de Assistência Estudantil inseridas no contexto da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA).

Além disso, fazemos uma caracterização de como funciona o Serviço de Assistência Estu-
dantil (SAE) da UFMA em Imperatriz, bem como a atuação do Núcleo de Psicologia (NAPSI). 
Na última parte, buscamos evidenciar a realidade vivenciada na UFMA com relação à questão 
racial relacionando com as possibilidades de atuação para a Psicologia em uma perspectiva An-
tirracista. Finalizamos ressaltando a importância de que este profissional esteja inserido na luta 
antirracista contribuindo para construção de sujeitos autônomos e críticos.

RACISMO, IDENTIDADE NEGRA 
E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

A ascensão de negros e negras à Educação Superior retrata grande conquista de luta para 
o Movimento Negro e para toda a comunidade afro-brasileira. A trajetória percorrida foi de luta 
contra-hegemônica em que, além de outros aspectos, a educação sempre esteve como centro 
de reivindicações e como espaço e tempo de possibilidades de transformação da realidade das 
populações negras, que sofrem na realidade brasileira com um racismo que é estruturante da 
sociedade e que se afirma na autonegação expressa pelo mito da democracia racial. 

De acordo com Gomes (2005, p. 52), o racismo pode ser entendido da seguinte forma.

O racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por 
vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observá-
vel por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo etc. Ele é por outro lado 
um conjunto de ideias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam na 
existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de 
se impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira.
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A autora traz uma discussão acerca do entendimento sobre raça em duas perspectivas: a 
biológica, em que se acredita na existência de raças superiores e raças inferiores, justificando 
todo o processo de dominação empreendido durante o período colonial; e a perspectiva políti-
ca, em que, por intervenção do movimento negro, realoca-se a categoria raça para expressar o 
entendimento político acerca da realidade racial brasileira, em que os negros e negras são sub-
jugados e marginalizados.

Se por um lado a definição supracitada traz o racismo como a ideologia que enxerga a 
existência de raças superiores e inferiores, filiando-se assim à perspectiva biológica da raça, 
mesmo que esta já tenha sido cientificamente superada, e tendo a cor de pele negra, dentre ou-
tras características como o formato do nariz e o tipo de cabelo, como aspectos generalizantes 
da identidade negra e que expressam toda a carga negativa, demonizada e inferior que histo-
ricamente retrata a pessoa negra, por outro lado temos hoje as discussões acerca do racismo e 
de suas nocividades justamente por conta da politização da raça empreendida pelo movimento 
negro. Assim, esse movimento social é central nas discussões sobre as ações afirmativas.

Além dessa filiação à perspectiva biológica da raça, sendo dela legitimadora, o racismo 
ainda atua na imposição de uma visão de mundo. Representando o entendimento acerca dos 
“outros”, que são os “não brancos”, os “não europeus”, o racismo se mostra como extremismo de 
uma cultura, que passa a representar a evolução humana, o bem, a intelectualidade e o correto, 
renegando as demais formas de cultura ao patamar de inferioridade humana, de mal, de não 
intelectualidade e do errado.

 É nesse sentido que os negros, assim como todos os seus traços culturais, que foram 
singularizados pelos processos de dominação ainda na África e se plastificou e potencializou 
na realidade colonial brasileira e se alastra até a atualidade (MUNANGA, 2020), tornam-se a 
personificação da repugnância, sendo esses traços culturais relacionados às características cor-
póreas negras.

O desenvolvimento do pensamento racista está intimamente ligado ao próprio desenvol-
vimento da sociedade brasileira, sendo desta estruturante. De acordo com Moura (2019), na 
realidade brasileira, é um equívoco metodológico dissociar a divisão de classes e o pensamento 
racista. A divisão em classes no Brasil tem como base a subjugação dos negros, que foram ideo-
logicamente direcionados às classes minoritárias que não possuem representatividade. Dessa 
forma, os negros e negras sofrem com um duplo processo de inferiorização, o social e o racial.

Embora todo esse processo tenha fluído na realidade brasileira e seja pontuado na pers-
pectiva biológica de raça como algo natural, temos a compreensão, a partir dos direcionamentos 
críticos formulados pelo movimento negro, conforme aponta Gomes (2005), de que o racismo é 
um processo socialmente criado, que expressa um olhar para a diferença e para a superioridade 
do “Eu” europeu. Contudo, pela democracia racial, todo esse processo é invisibilizado.

Quando Gomes (2005) afirma que o racismo no Brasil é ambíguo, que se afirma na própria 
negação, estamos diante da negação da existência da desigualdade racial, que, além de manter a 
estrutura racista na sociedade brasileira, uma vez que esta não é vista, reproduz a visão estereo-
tipada acerca dos negros. Desta forma, pela democracia racial, o Brasil é interpretado como um 
paraíso étnico, não tendo desigualdades entre as raças e prevalecendo a igualdade de oportuni-
dades a todos. Esse pensamento foi questionado pelo movimento negro sendo entendido hoje 
como mito. Uma das funções da educação nesse cenário de transformações e luta contra-hege-
mônica é justamente de romper com as amarras do mito da democracia racial (GOMES, 2005).
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Um dos principais danos do racismo está na imagem e identidade negra. Como já afirma-
mos, a imagem negra, as características negras, por mais que generalizadas e generalizantes, são 
relacionadas ao negativo, ao ruim e ao inferior, dentre vários outros rebaixamentos. Essa negativa-
ção do ser negro infere significados à identidade negra. Gomes (2005) questiona como podem os 
negros e negras se identificarem racialmente como tais se a todo momento são ensinados que ser 
negro é sinônimo de algo ruim e errado, que a cultura negra é demonizada, que para serem aceitos 
na sociedade precisam negar a sua negritude e se aproximar do “ser branco” correto e bom?

De acordo com a autora, a identidade é algo construído, é fruto das relações sociais. Com-
preendendo que no campo da identidade há relações, a identidade negra, além de trazer todos 
os pontos da identidade como algo amplo e geral, dá-se num campo nitidamente de dominação. 
Assim, como podemos desenvolver uma identidade negra, uma identidade que traga a valori-
zação qualitativa e a interpretação política acerca da história e cultura africana e afro-brasileira, 
numa sociedade que nos ensina a ver a diferença e, nesse movimento, olhar os traços e caracte-
rísticas negras como algo ruim, negativo? 

Embora o movimento não seja fluido nem linear, a autora traz o entendimento de que é 
preciso criar uma consciência política sobre as relações sociais e raciais brasileiras, entendendo 
todo o processo de dominação e desumanização relacionado à cor de pele negra para que se pos-
sa construir uma identidade negra. Essa possibilidade se faz coletivamente estando em contato 
com grupos étnicos que entendem esse processo e que lutam contra ele, justamente a partir da 
valorização identitária negra.

Assim, as ações afirmativas possuem função primordial diante do processo de desvela-
mento da existência do racismo e, ao mesmo tempo, de propiciar a construção da identidade 
negra. De acordo com Gomes (2017, p. 75), podemos compreender que

A partir do advento das ações afirmativas configurou-se um outro perfil da juventu-
de negra que se afirma por meio da estética e da ocupação de lugares acadêmicos e 
sociais. Juventude essa, em sua maioria periférica, que aprendeu a ter orgulho de ser 
negro e da periferia, numa postura afirmativa e realista.

Nesse sentido, muito mais do que proporcionar a ocupação de espaços acadêmicos e so-
ciais, as ações afirmativas possibilitam a construção de um olhar positivo com relação aos as-
pectos negros, trazendo a carga de ressignificação da categoria raça que passa a representar um 
pertencimento político, em que a intervenção do movimento negro é na busca de romper com 
o racismo e com a estrutura social que tem nele alicerce. Assim, o aprender a se reconhecer 
identitariamente como negro requer atuação coletiva, requer intervenção e as ações afirmativas 
se traduzem como oportunidades de um novo olhar para a pluralidade étnico-racial que carac-
teriza a sociedade brasileira. 

No viés da luta antirracista, que busca a desconstrução da ideologia racista e a quebra com 
a marginalização e inferiorização por ela causadas, o acesso de negros e negras à Educação Su-
perior se mostra como ascensão oportuna para a ruptura com estereótipos. Contudo, conforme 
já pontuados, muito mais do que o acesso, faz-se necessário garantir permanência aos jovens e 
adultos afro-brasileiros. Por essa dimensão destacamos a importância da atuação da Assistência 
Estudantil como colaboradora de resistência e de contra-hegemonia negra que possibilita à plu-
ralidade étnico-racial se fazer presente em Instituições de Educação Superior.
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A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO: BREVE PANORAMA

As políticas públicas de acesso e permanência da Educação Superior são relativamente 
recentes. Em que pese a existência de algumas ações pontuais, Rêgo e Silva (2015) ressaltam que 
a intervenção estatal no que se refere à promoção de acesso e permanência dos estudantes passa 
a acontecer de forma sistemática nas Instituições de Educação Superior (IES) somente com a 
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e o Programa Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES) de 2010. 

Especialmente a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), insti-
tuído pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, foi um marco para a questão da assistência 
estudantil. De acordo com referido decreto, o PNAES tem como objetivos: 

I – Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pú-
blica federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na perma-
nência e conclusão da Educação Superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão; 
e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (art2º) (BRASIL, 
2010).

Nessa perspectiva, observamos o interesse em possibilitar aos estudantes de graduação 
uma permanência com qualidade viabilizando sua participação em diversas experiências aca-
dêmicas. 

Para tanto, o decreto explicita dez principais áreas a partir das quais a assistência estu-
dantil deve desenvolver suas ações, quais sejam: moradia estudantil, alimentação, transporte, 
atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e, por fim, o acesso, 
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades e superdotação. Portanto, as ações devem contribuir para a melhoria 
do desempenho acadêmico dos estudantes bem como prevenir situações de retenção ou evasão 
por conta de condições socioeconômicas. 

Apesar de delimitar algumas recomendações, O PNAES deixa a cargo das Instituições 
Federais de Educação Superior (IFES) a metodologia para o atendimento aos estudantes em 
suas especificidades, assim como os mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa. 
Além disso, ressaltamos que, apesar de o PNAES ter possibilitado ampliar o reconhecimento 
da Assistência Estudantil como direito social, conforme destacam Rêgo e Silva (2015), há uma 
urgência em consolidá-lo como lei, tendo em vista que a condição de decreto que lhe é conferida 
o insere em um terreno de incertezas, podendo ser alterado ou eliminado a qualquer tempo de 
acordo com os interesses do governo.

Adentrando na realidade da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), constatamos 
que esta possui campus em nove cidades do estado, sendo a sede na cidade de São Luís (Ci-
dade Universitária Dom Delgado). Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, o Centro 
de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST), foco de nossa pesquisa, atua desde 1980 em 
virtude da política de expansão e interiorização da Universidade. Atualmente conta com nove 
cursos de graduação, cinco mestrados e um doutorado, que se dividem em duas unidades loca-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
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lizadas em bairros distintos: Centro e Bom Jesus. 

De acordo com Silva (2020), o processo de implantação do PNAES na UFMA foi um 
processo lento e com mudanças não muito expressivas no início, apesar de já serem observadas 
ações de assistência estudantil desde 1976 com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis 
(Prexae). Somente no ano de 2014 foi criada a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES) 
pela Resolução n°193 de 13 de fevereiro, tendo como finalidade

propor, planejar, coordenar, executar e avaliar programas, projetos, serviços e ações 
que promovam a assistência estudantil, na perspectiva de garantir e ampliar as condi-
ções de permanência dos estudantes na educação superior pública federal, atuando, 
para tanto, em articulação com as representações estudantis e demais setores da Uni-
versidade (UFMA, 2017, p. 16). 

A existência de uma Pró-Reitoria específica para atuar no planejamento e execução das 
ações voltadas à assistência estudantil contribuiu para o fortalecimento da identidade do servi-
ço, além de possibilitar maior autonomia na proposição e desenvolvimento de ações. Portanto, 
de acordo com Campos (2021), as ações de assistência estudantil passaram a ser desenvolvidas 
por equipes multiprofissionais vinculadas à PROAES em todos os campi da UFMA, com varia-
ções quanto à quantidade de profissionais para cada equipe. 

Nesse cenário, Silva (2010) pontua que a assistência estudantil da UFMA tem o PNAES 
como principal documento normativo. Portanto, não há uma regulamentação específica para 
o contexto da UFMA que considere as especificidades locais e que possa direcionar as equipes 
multiprofissionais quanto às ações a serem desenvolvidas.

No que se refere à UFMA de Imperatriz, Campos (2021) destaca que as atividades rela-
cionadas à assistência estudantil eram observadas desde 2010, contando com apenas três profis-
sionais, sendo todos Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs). Nesse contexto, as atividades 
desenvolvidas eram destinadas exclusivamente ao gerenciamento e acompanhamento das bol-
sas e auxílios ofertados na universidade e o serviço de assistência estudantil ainda não havia sido 
institucionalizado. 

Ainda de acordo com a autora, somente a partir de 2016, por meio de concurso público, 
houve o investimento na formação de uma equipe multiprofissional para possibilitar a opera-
cionalização da política de Assistência Estudantil. A equipe passou a contar com profissionais de 
diversas áreas, como Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, o que ampliou as possibilidades de 
atuação do setor, não mais restringindo-se a atribuições de bolsas e auxílios. 

Atualmente o Serviço de Assistência Estudantil (SAE) é constituído por uma equipe mul-
tiprofissional contando com 11 profissionais, a saber: 03 Técnicos em Assuntos Educacionais, 01 
Assistente Social, 02 Psicólogas, 01 Psiquiatra, 03 Pedagogas e 01 Assistente em Administração. 
A equipe desenvolve o planejamento das ações de forma conjunta oferecendo suporte pedagógi-
co, acadêmico e psicossocial aos estudantes de graduação ao longo de seus processos formativos.

Apesar de não haver no âmbito da UFMA um documento norteador das atividades a 
serem desenvolvidas pela Assistência Estudantil, em Imperatriz, constatamos a elaboração do 
Plano de Trabalho da equipe, desenvolvido para o quadriênio 2017 a 2021 (UFMA, 2019), que 
explicita as principais atividades da equipe e delimita como objetivos gerais promover acolhi-
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mento e orientação pedagógica, psicológica e social, contribuindo para a permanência do/a 
estudante durante o processo formativo na Educação Superior, com especial atenção aos que 
estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e assessorar coordenações de cursos/
professores nas ações de planejamento e avaliação nas dimensões didático-pedagógicas do 
campus. 

A equipe, portanto, tem desenvolvido ações de forma sistemática no âmbito da assistên-
cia ao estudante, atendendo não somente as demandas discentes relativas a vulnerabilidades 
socioeconômicas, mas, principalmente, realizando o acolhimento e o acompanhamento dos 
discentes em suas demandas sociais, pedagógicas e psicológicas. As ações desenvolvidas em 
equipe estão direcionadas ao bem-estar social e promoção à saúde dos estudantes; às atividades 
de cunho didático-pedagógico, com vistas à melhoria do desempenho acadêmico; bem como à 
mediação dos processos de inclusão na universidade. 

A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO 
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UFMA

A atuação de profissionais da psicologia em equipes de Assistência Estudantil ainda é 
embrionária, apesar de a atuação desses profissionais nas Instituições de Educação Superior 
já ser uma realidade vivenciada há algum tempo. Ao contrário de uma prática essencialmente 
clínica, Marinho-Araújo (2016) defende que as atividades desenvolvidas nesse contexto de-
vem enfatizar o coletivo institucional, na busca pelo engajamento crítico e político dos sujei-
tos nas transformações subjetivas e socioculturais. 

A perspectiva crítica da Psicologia Escolar prevê uma atuação pautada em ações ins-
titucionais, coletivas e relacionais. Assim, há a superação de uma perspectiva que focaliza 
unicamente nos sujeitos como únicos responsáveis por um desempenho acadêmico negativo, 
sendo substituída por uma visão ampliada que considera os mais diversos fatores que possam 
interferir nos processos de ensino e aprendizagem, sejam eles relacionais, políticos, econômi-
cos, dentre outros. 

Santana, Pereira e Rodrigues (2014) observam que na Educação Superior a Psicologia 
Escolar pode contribuir com ações e pesquisas que favoreçam uma formação acadêmica que 
mobilize processos de desenvolvimento de docentes e discentes. Portanto, cabe ao profissional 
da Psicologia que atua no campo educacional adotar práticas que possibilitem o desenvol-
vimento da autonomia daqueles que estão inseridos nesse campo, desconstruindo possíveis 
modos de opressão nas relações ora estabelecidas.

Considerando a realidade da UFMA em Imperatriz, o Serviço de Psicologia é desenvol-
vido por meio do Núcleo de Apoio Psicológico (NAPSI) e é constituído por duas psicólogas. 
Cada profissional é responsável por atender as demandas de sua respectiva unidade de atua-
ção, dividindo-se nas unidades Centro e Bom Jesus. De acordo com o plano de trabalho da 
equipe já mencionado (UFMA, 2019), constatamos as seguintes atribuições desenvolvidas 
pelo NAPSI:
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Quadro 1 – Atribuições do Núcleo de Psicologia da UFMA/Imperatriz

• Acolhimento ao estudante;

• Orientação psicológica individual e em grupo; 

• Diagnóstico de situações que interferem no processo de ensino e 
aprendizagem; 

• Planejamento e execução de projetos de apoio psicopedagógico;

• Visita domiciliar e institucional;

• Elaboração de relatório psicológico;

• Desenvolvimento de estudos e pesquisas;

• Mediação dos processos de inclusão na universidade;

• Assessoria à direção, professores e coordenações de cursos sobre questões 
psicológicas;

• Elaboração e execução de oficinas; 

• Orientação e encaminhamento de situações-problemas apresentados pelos 
estudantes;

• Participação e envolvimento nos programas, projetos e ações de promoção à 
Saúde e bem-estar subjetivo dos estudantes;

• Intervenção institucional nos projetos que tenham impacto na subjetividade e 
dinâmica da Instituição.

Fonte: Elaboração dos autores a partir do Plano de Trabalho para o quadriênio 2017-2021 (2021).

O documento aponta ações desenvolvidas em equipe multiprofissional e ações desenvol-
vidas de forma mais específica pelo NAPSI. Podemos observar ainda que o desenvolvimento 
das ações não se restringe aos estudantes, mas contempla os diversos atores da comunidade 
acadêmica, o que aponta para uma atuação embasada na psicologia escolar. Santana, Pereira 
e Rodrigues (2014, p. 231) afirmam que essa abordagem tem como objeto “o encontro entre o 
sujeito humano e a educação, com ênfase nas relações estabelecidas entre os processos psicoló-
gicos e os processos educacionais”. 

Nessa perspectiva, o enfoque de atuação profissional das psicólogas, superando o modelo 
estritamente clínico que tradicionalmente se observa nos espaços educativos, busca atuar de 
forma conjunta com os demais participantes da comunidade acadêmica de modo a potenciali-
zar processos educativos e considerando as especificidades da realidade na qual as ações serão 
desenvolvidas. Assim, observamos uma atuação alinhada ao que Bisinoto e Marinho-Araújo 
(2015, p. 37) trazem como um dos principais desafios verificados na literatura, que é o de “inves-
tir em práticas preventivas e em ações com outros agentes que também participam do processo 
formativo”. 
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Desse modo, observamos o engajamento em ações que contribuem para a promoção da 
cidadania no ambiente educacional, o que demonstra um comprometimento com as diretrizes 
do PNAES conforme sinaliza Silva (2020). No entanto, quando se trata de ações direcionadas a 
grupos historicamente marginalizados dos contextos educativos, não há registros documentais 
que constatem a existência de ações de acolhimento e/ou promoção à saúde de estudantes ne-
gros e negras, principal foco de nosso estudo. As ações são destinadas à comunidade como um 
todo, sem considerar determinadas especificidades deste grupo, conforme aprofundaremos a 
seguir. 

A REALIDADE RACIAL DA UFMA EM IMPERATRIZ
E AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 
PARA A PSICOLOGIA

Como vimos, a Educação Superior na atualidade tem vivenciado transformações decor-
rentes de demandas sociais, culturais e econômicas, além das políticas educacionais vigentes. 
Tal fato produz discussões que buscam desnaturalizar as desigualdades historicamente repro-
duzidas e levar ao desenvolvimento de ações de melhorias no processo educativo, conforme 
apontam Santana, Pereira e Rodrigues (2014). 

Apesar de o ingresso de estudantes negros nas universidades ser viabilizado nos últimos 
anos por meio das políticas afirmativas implementadas no país, as Instituições de Educação 
Superior não se mostraram prontas para acolher as demandas advindas de uma realidade cons-
tituída pela diversidade sociocultural. O ambiente educativo tem se mostrado um espaço para 
muitas manifestações de ordem discriminatória. Essa realidade evidencia a importância da 
atuação do profissional de Psicologia para além do acesso do negro às universidades, mas, prin-
cipalmente, facilitando a permanência deste com dignidade, de modo que suas demandas sejam 
contempladas nesse contexto. 

Partimos da compreensão de que o ambiente educacional é um espaço favorável à constru-
ção de conhecimentos e de lutas contra o preconceito étnico-racial. Nesse sentido, o profissional 
da Psicologia deve estar imbricado efetivamente no enfrentamento a práticas racistas, algo que 
já é previsto pelo próprio Conselho Federal de Psicologia (CFP), na resolução n°18/2002, que 
estabelece normas de atuação para os psicólogos e psicólogas em relação a preconceito e discri-
minação racial. 

Na resolução citada, o CFP apresenta orientações aos profissionais de Psicologia, para que 
estes, seguindo os princípios éticos, contribuam com o conhecimento psicológico para promo-
ver reflexões sobre o preconceito, bem como a eliminação do racismo. Nesse aspecto, ressalta-
mos que para viabilizar a permanência saudável dos estudantes negros e negras ao longo dos 
anos de graduação faz-se, cada vez mais necessário, refletir sobre a atuação da Psicologia no 
combate ao racismo na universidade.

Diante desse cenário, o psicólogo e a psicóloga que atuam no cotidiano das instituições 
educativas precisam estar atentos aos desdobramentos do racismo na constituição da subjetivi-
dade dos sujeitos envolvidos (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017). A intervenção 
da Psicologia nesse espaço tem o foco nas relações humanas estabelecidas e as intervenções 
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não devem restringir-se a um nível individual, mas, prioritariamente, coletivo. De acordo com 
o Conselho Regional de Psicologia (2016, p. 15), a Psicologia pode fornecer “subsídios consis-
tentes para explicar fenômenos como apatia social, vínculos, desenvolvimento psicossocial e os 
efeitos psíquicos do racismo nas relações humanas”. 

Em levantamento realizado no contexto da UFMA de Imperatriz, observamos que dentre 
o quantitativo total de discentes ativos, 937 estudantes ingressaram por cotas específicas para 
pessoas negras, o que representa uma quantidade significativa de discentes autodeclarados ne-
gros, quase 40% da quantidade total (2513) de estudantes ativos na universidade. A despeito 
do número expressivo de estudantes ativos, constatamos que não há registros acerca do desen-
volvimento de ações sistemáticas e coletivas de enfrentamento ao racismo por parte da equipe 
que compõe o Serviço de Assistência Estudantil da universidade, nem mesmo pelo núcleo de 
psicologia que compõe o serviço. As ações psicológicas com essa perspectiva limitam-se a inter-
venções eventuais a nível individual desenvolvidas a partir de demandas trazidas por discentes, 
docentes ou coordenações de curso. 

Conforme observamos anteriormente, o psicólogo e a psicóloga escolar têm uma função 
primordial na construção de espaços para o desenvolvimento da autonomia daqueles que es-
tão envolvidos no processo educacional, identificando possíveis modos de opressão, bem como 
promovendo a desconstrução de preconceitos que permeiam as relações dentro do espaço ins-
titucional de educação, conforme o Conselho Regional de Psicologia (2016). De acordo com 
Schucman, Nunes e Costa (2017, p. 145): 

A Psicologia deveria ser uma das áreas do conhecimento alicerce para se pensar e 
enfrentar o racismo contra o negro, já que ele (o racismo) é uma modalidade de vio-
lência, de desigualdade política e, como tal, é (ou pode ser) promotor de persistente 
sofrimento psíquico vivido por e entre os negros.

No entanto, há uma atuação fragilizada da Psicologia quanto à temática do racismo e 
quanto às discussões sobre o negro enquanto sujeito político, o que pode ser fruto de uma for-
mação baseada em fundamentos majoritariamente eurocêntricos. Espinha (2017) afirma a ne-
cessidade de uma sensibilização no momento da formação para que os futuros profissionais 
compreendam as relações raciais no Brasil, produzindo conhecimentos que estejam alinhados 
a essa realidade. 

A despeito disso, Khouri (2019) pontua que já é possível observar a necessidade e o com-
promisso social da Psicologia em voltar-se para as políticas públicas, para a ética e para os Di-
reitos Humanos em um projeto de profissão que se mostra acessível a todas as classes e origens 
socioculturais. Reafirmamos que a implementação de práticas profissionais antirracistas no 
contexto educativo é urgente. A compreensão dos efeitos do racismo e seus impactos na cons-
tituição dos sujeitos deve fortalecer o compromisso da Psicologia no combate ao racismo por 
meio de práticas que contribuam para sua desconstrução.

O Caderno de Psicologia e Relações Étnico-Raciais: diálogos sobre o sofrimento psíquico cau-
sado pelo racismo publicado em 2016 traz o ambiente educacional como espaço importante de 
luta contra o preconceito étnico-racial e direciona como caminho possível o desenvolvimento 
de discussões e reflexões acerca da origem das nossas crenças e estereótipos sobre os outros, a 
fim de descontruir visões repassadas cotidianamente e desvelando suas origens sociais. O diá-
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logo, portanto, permite uma abertura para olhar o outro em seu contexto sociocultural, descon-
truindo barreiras historicamente construídas. 

Destacamos a necessidade de que os profissionais de Psicologia possam questionar-se so-
bre como suas práticas têm mantido ou legitimado o racismo. Além disso, a constituição do 
racismo no país deve levar tais profissionais a repensarem continuamente sobre as novas formas 
de racismo presentes na sociedade e as estratégias utilizadas para encobrir os privilégios da elite 
branca. Nesse sentido, corroboramos Espinha (2017, p. 118) quando afirma sobre a “potenciali-
dade que o campo da Psicologia apresenta na contribuição concreta a partir de práticas e saberes 
que estejam vinculados com o combate ao racismo e às relações raciais” 

Desse modo, as intervenções institucionais do psicólogo e da psicóloga escolar devem 
voltar-se à conscientização e ao empoderamento dos sujeitos, assim como às transformações 
sociais emancipadoras e ao sucesso acadêmico. Portanto, compreender como estão sendo cons-
tituídas as relações étnico-raciais na Educação Superior é fundamental para o desenvolvimento 
ético e crítico dos sujeitos inseridos nesse lugar. O olhar ampliado da área poderá favorecer a 
compreensão das relações raciais existentes, bem como a presença de sofrimento psíquico pre-
sente no cotidiano de pessoas negras, tanto a nível institucional quanto social.

CONCLUSÃO
 

A atuação do psicólogo e da psicóloga na Assistência Estudantil deve voltar-se não so-
mente para o acesso, mas também para a permanência com qualidade de estudantes negros na 
Educação Superior. Ao longo deste trabalho, pudemos constatar a importância e a urgência de 
que sejam elaboradas e implementadas práticas psicológicas que contribuam para a desnatura-
lização e problematização de comportamentos que reforcem nos espaços educativos processos 
discriminadores presentes na sociedade.

 Entretanto, pontuamos que o modelo de atuação da Psicologia ainda responde pouco 
às reais necessidades da maioria da população brasileira. Mais especificamente, no que tange à 
temática racial, os profissionais de Psicologia pouco têm desenvolvido produções relativas ao 
enfrentamento do racismo e, semelhantemente, pouco têm atuado nesse sentido. A realidade 
observada na Universidade Federal do Maranhão de Imperatriz pode representar a realidade 
de grande parte das IES no país, que não tem investido em ações sistemáticas de combate ao 
racismo. Em decorrência disso, ressaltamos a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e 
produções psicológicas associadas às questões raciais de modo a embasar as próprias práticas 
desenvolvidas por esses profissionais nas universidades. 

Buscamos apontar no decorrer do trabalho o papel primordial que os profissionais de 
Psicologia possuem, nesse contexto, por serem potenciais agentes de transformação da reali-
dade social e educativa em que estão inseridos, contribuindo para a construção de sujeitos au-
tônomos e críticos que não se submetem às desigualdades advindas de uma sociedade que se 
estrutura pelo próprio racismo. Para tanto, compreendemos que a atuação deste profissional 
deve se estabelecer no coletivo, envolvendo todos aqueles que integram o espaço educativo, e em 
diálogo com outros campos de conhecimento, uma vez que se trata de uma temática complexa 
e multifatorial. 
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Por fim, diante das interpretações e análises apresentadas, julgamos ter alcançado o objeti-
vo de analisar a atuação da Psicologia na Assistência Estudantil no que tange ao desenvolvimen-
to de práticas antirracistas na Educação Superior, a partir da realidade da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) em Imperatriz – MA. Contudo, pontuamos o entendimento de o presen-
te trabalho ser visto como parte de um processo maior e que está em processo de consolidação, 
qual seja, o de avaliar as ações afirmativas para que sejam possíveis novas atuações no propósito 
de desenvolver práticas antirracistas. Desta forma, insistimos na necessidade de outros estudos 
que possibilitem novas reflexões e novos caminhos a fim de construirmos gradativamente uma 
sociedade mais igualitária.
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INTRODUÇÃO

No cerne adverso do sistema educacional contemporâneo, é comum nos de-
pararmos com um número crescente de diagnósticos e administração me-
dicamentosa aos alunos com diferentes transtornos com fins a facilitar o seu 
desempenho acadêmico e as relações interpessoais no contexto escolar.

 Dentre os transtornos de maior evidência no cenário adverso da educação básica, desta-
camos o Transtorno do Déficit de Atenção (TDA).

As perspectivas biológicas acerca do TDA, o diferencia do Transtorno do Déficit de Aten-
ção Hiperatividade e Impulsividade (TDAH) por apresentar alguns sintomas específicos de 
desatenção, uma das três características observadas nos indivíduos diagnosticados no TDAH. 
Segundo Viégas e Oliveira (2014), o TDAH é vislumbrado a partir de sua natureza biológica 
caracterizando-se em sua produção pela “tríade sintomatológica clássica” que compreende as 
características apresentadas nos indivíduos diagnosticados com TDAH dentre as quais a “desa-
tenção, hiperatividade e impulsividade”. 

Na descrição apresentada no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Men-
tais, o TDAH caracteriza-se por um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta bem 
cedo na criança e caracteriza-se por déficits no desenvolvimento dos indivíduos com conse-
quentes prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Segundo esse 
manual, “os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendi-
zagem ou no controle de funções executivas, até prejuízos globais em habilidades sociais ou in-
teligência.” Dentre as características descritas, o manual observa ainda que os sujeitos com esse 
diagnóstico podem apresentar algum transtorno específico no seu processo de aprendizagem.
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Já o TDA, em sua natureza biológica, é também descrito no Manual de Diagnóstico de 
Estatística das Perturbações Mentais – DSM-5 (2014, p. 46), sendo caracterizado pela

dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escola-
res e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 
parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra; não seguir instruções e não termi-
nar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais; dificuldade em organizar 
tarefas e atividades; evitar, ou relutar, em envolver-se em tarefas que exijam esforço 
mental constante; perder coisas necessárias para tarefas ou atividades; e ser facilmen-
te distraído por estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades 
diárias (ROHDE et al., 2000, p. 7 apud VIEGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 46).

De posse da caracterização biológica do TDA, sugere-se que lançar um olhar determinista 
sobre as questões naturais, genéticas e biológicas do indivíduo não é suficiente para compreen-
der os aspectos da constituição e do desenvolvimento humano deste, bem como dos processos 
de escolarização que o atravessam no contexto da educação básica.

Em relação à constituição e desenvolvimento dos sujeitos, Leite e Rebello (2014) obser-
vam que as causas do comprometimento do processo de aprendizagem escolar não estão, neces-
sária e somente, relacionadas às questões de natureza biológica dos sujeitos, mas também aos 
problemas sociais produzidos nas relações que os perpassam.

A natureza biológica do ser humano se faz suprema na atualidade da educação escolar, 
contudo não é suficiente para justificar a constituição e o desenvolvimento dos sujeitos. Segundo 
Vygotsky (1995), o desenvolvimento humano não tem uma base abstrata ou mecanicista, mas 
demanda ser entendido em sua totalidade e historicidade, ou seja, os sujeitos se constituem 
humanos e se desenvolvem imersos em relações sociais mediadas pela linguagem (ZANELLA 
et al., 2007). Nessa direção, é fundamental a compreensão de que o processo de interação entre 
os seres humanos é um aspecto importante a ser no desenvolvimento psíquico e que, portanto, 
deve ser também considerado no contexto do processo de escolarização contemporânea.

Para Vygotsky (1995), o homem é dotado de funções elementares provenientes de proces-
sos naturais/filogenéticos e de funções psíquicas superiores, as quais apresentam maior comple-
xidade e são provenientes dos processos sociais e culturais que o perpassam. Na concepção de 
Vygotsky, tais funções psíquicas são complexas e passíveis de serem mediadas, sendo as mesmas 
responsáveis pelo comportamento consciente do homem, diferenciando-os de outras espécies a 
partir de suas relações com o mundo e com o outro, bem como a partir das relações socialmente 
mediadas pelos instrumentos e signos. Atuam de forma correlacionada entre si e, além da aten-
ção às funções psíquicas superiores (mediadas), compreende ainda a percepção, a memória, o 
pensamento, a imaginação, a formação de conceitos, vontade e linguagem. 

[...] Vigotski defende a emergência da dimensão semiótica, a produção de signos e 
o princípio da significação como extremamente importantes para a compreensão do 
processo de conversão das relações sociais nas funções psicológicas, ressaltando as 
características da atividade mediada. [...] a formação de imagens é afetada, permeada 
por signos e sentidos socialmente construídos, que deixam marcas nos sujeitos e em 
seu psiquismo historicamente constituído – de maneira que “imagens, ideias, pensa-
mentos não se formam, não se compõem independentemente das relações entre pes-
soas, fora da trama de significações, isto é, sem a mediação, a operação com signos” 
[...] (MAGIOLINO, 2014, p. 50).
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Dentre as funções psíquicas superiores, destaca-se neste estudo a atenção voluntária que 
se desenvolve a partir da gênese social do sujeito (EIDT; TULESKI; FRANCO, 2014). Em con-
traposição à concordância de exclusividade dada a uma visão predominantemente biológica 
sobre TDA, bem como das questões tensionais que permeiam os diagnósticos, a medicalização 
e a exclusão de alunos do processo educacional na atualidade da educação básica, os estudos da 
atenção, atrelados aos conceitos oriundos da perspectiva histórico-cultural, podem ser bastante 
relevantes ao considerar a constituição dos alunos diagnosticados com TDA imersos em dado 
contexto histórico-cultural. Dessa forma, compreender o desenvolvimento humano, segundo a 
perspectiva histórico-cultural, é reconhecer que o sujeito se constitui, para além de suas carac-
terísticas biológicas, nas relações culturais e históricas que o permeiam (VYGOTSKY, 1995).

Dessa forma, alicerçada nos princípios teórico-metodológicos da perspectiva histórico-
-cultural, com um olhar especial para as proposições de Vygotsky acerca do processo de cons-
tituição e desenvolvimento humano, esta produção aborda as condições e possibilidades para 
uma aluna diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção (TDA), inserida na escola co-
mum, tendo em vista as questões dos diagnósticos e da medicalização que perpassam a realidade 
educacional contemporânea. Apresenta resultados parciais de uma pesquisa de doutorado em 
Educação em andamento que tem por objetivo identificar, a partir de relatos narrativos, aspec-
tos marcantes da trajetória escolar de uma aluna matriculada no ensino fundamental público de 
Minas Gerais, diagnosticada com TDA, buscando compreender como tais aspectos marcam o 
seu processo de escolarização. A análise e reflexão sobre os dados produzidos foram suportados 
nos ideais da perspectiva histórico-cultural e sugerem que elementos mediadores presentes no 
contexto familiar e escolar marcam a trajetória escolar de Beatriz e contribuem na produção 
dos significados que ela atribui à sua constituição e ao seu processo de escolarização, de modo 
especial, a relação entre o afeto e a cognição, entre as vivências e a aprendizagem.

Em conformidade com as proposições de Smolka et al. (2007), compreende-se que as re-
lações que perpassam o contexto do processo de escolarização dos sujeitos marcam e definem o 
desenvolvimento humano. Observam ser nas relações sociais escolares, em meio às mediações 
intencionais, no encontro entre quem ensina e quem se aprende, é que a produção de conheci-
mento emerge. Dessa forma, as relações que atravessam o processo de escolarização dos sujeitos, 
em uma concepção dialógica, envolvem o uso da linguagem, pela internalização dos modos de 
pensar, agir, sentir, falar, fazer, propor, indicar, mostrar, perguntar, responder, instituídos e ela-
borados nas práticas cotidianas, na relação com o outro e com a cultura, tendo a comunicação 
viabilizada por signos como instrumento (MAIO, 2020).

Na direção de compreender a relação entre a consciência humana que se dá a partir da 
relação com as emoções, Vygotsky (1999) ressalta a importância de se considerar as relações que 
atravessam o processo psicológico humano: sua natureza histórico-cultural e sua natureza bio-
lógica. Para Vygotsky, o desenvolvimento histórico-cultural das emoções, bem como as questões 
de natureza biológica, participam dos processos cognitivos e linguísticos, portanto, impactam 
no organismo e na subjetividade humana (MAGIOLINO, 2014)

Dessa forma, é pertinente considerar nesta produção as relações entre as funções psíqui-
cas e os sentidos atribuídos por Beatriz na dinâmica de sua personalidade e das atividades e 
contexto que a envolve. Nesse contexto, o problema do afeto e da vontade no comportamento 
humano é um aspecto pertinente a ser abordado nas reflexões acerca dos aspectos marcantes nas 
relações de Beatriz em seu contexto familiar e na escola.
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UM BREVE OLHAR PARA 
O CONTEXTO DA PESQUISA 

De natureza qualitativa, este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa. Apresenta reflexões originadas de dados construídos e analisados em uma pesquisa de 
doutorado em andamento na área de Educação, a partir da eleição da narrativa (orais e/ou escri-
tas) como instrumento de produção de dados e os referenciais da perspectiva histórico-cultural 
como suporte de análise destes.

O foco da pesquisa foram as análise e reflexões empenhadas sobre os relatos narrativos 
acerca da trajetória escolar de Beatriz, uma aluna matriculada nos anos finais do ensino fun-
damental de uma escola pública de ensino regular de uma cidade de médio porte de Minas 
Gerais, diagnosticada no início do seu percurso escolar na educação básica com o Transtorno 
do Déficit de Atenção (TDA). Participaram dos relatos narrativos da pesquisa a aluna Beatriz, 
sua mãe, uma de suas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, duas professoras dos 
anos finais do ensino fundamental, bem como a diretora da escola onde a pesquisa foi realiza-
da, tendo por intuito apreciar a trajetória da aluna para além das perspectivas exclusivamente 
deterministas e biológicas, considerando as relações que a perpassam no contexto familiar e no 
seu processo de escolarização.

Em razão das medidas sanitárias de distanciamento contra a propagação do novo corona-
vírus (covid-19), os relatos narrativos foram produzidos a partir de encontros semanais virtuais 
com duração de sessenta minutos, uma vez por semana, durante cinco meses, nos quais a pes-
quisadora auxiliava a aluna no desenvolvimento das atividades escolares estabelecida nos planos 
encaminhados pelos docentes de cada conteúdo curricular para o ano letivo de 2020. Foram 
utilizados na comunicação e registros dos encontros semanais entre a pesquisadora e a aluna 
pesquisada o aplicativo WhatsApp e o gravador de voz do Windows Explorer, tendo em vista as 
trocas de experiências vividas pela aluna em seu processo de escolarização.

MARCAS DA TRAJETÓRIA 
ESCOLAR DE BEATRIZ

Os excertos destacados a seguir trazem alguns relatos narrativos de Beatriz e de outros 
participantes da pesquisa, com vistas em seu processo de escolarização. O excerto apresentado 
inicialmente originou-se de uma atividade de produção de texto orientada pela professora de 
língua portuguesa acerca das experiências vividas por Beatriz em seu processo de escolarização 
a partir de quando ingressou na escola.

No pré 2, eu tive uma professora legal, mas ela ficou grávida e aí eu fiquei triste porque 
outra professora iria dar aula no lugar dela. No 1º ano, tive uma professora muito mais 
legal! No 2º ano, tive a mesma professora. Ela levou a gente em muitos lugares. Fomos 
no sítio do pica-pau amarelo. Participei de muitas apresentações e festas. No 3º ano, 
foi muito chato, porque ficamos o ano todo com troca de professores. No 5º ano, tive a 
mesma professora. Eu já conhecia ela. Fiquei muito triste porque no final do ano tive 
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que me despedir dos meus amigos, pois no 6º ano ficaríamos em escolas diferentes. No 6º 
ano, tive que mudar de escola. Foi muito difícil porque tive que encontrar novos amigos 
e novos professores. No 7º ano, conheci muito mais amigos e colegas. Também trocamos 
de professores. Agora, ainda no 7º ano, não estamos estudando direito por causa da 
pandemia. Nós estamos longe dos amigos e professores. Só no ano que vem, se Deus 
quiser, vamos voltar para a escola e dar abraços nos amigos e nos professores. (Excerto 
narrado por Beatriz)

Ao realizar atividades prescritas para o componente curricular de geografia, Beatriz relata:

Ahh, eu tenho bastante dúvida, é um pouquinho difícil! Parece um pouco complicadi-
nho de entender e eu não pergunto pro professor porque tenho vergonha e assim..., eu 
não gostei muito do professor porque um dia ele me chamou atenção. Eu sei que ele quer 
o bem, sempre fala pro meu bem, mas um dia eu tava..., tinha um negócio incomodan-
do a minha unha, aí, eu tava comendo, não comendo, eu tava mordendo para sair o 
corinho que tinha na minha unha aí ele foi e chamou minha atenção! Falô: ôh minina 
de óculos vermelho, presta atenção!!! Cê sabe o que eu tô falando? Aí eu fiz assim com 
a cabeça (afirmativamente). Para de prestar atenção na unha! Aí eu fiquei vermelha! 
Porque todo mundo olhando pra mim! Passei vergonha! Então isso eu não gostei sabe? 
Aí fiquei bem triste! (Excerto narrado por Beatriz).

Para Beatriz, a figura da professora, bem como suas formas de falar e agir, são fundamen-
tais nos sentidos que ela atribui ao ambiente escolar de tempos em tempos. A troca de professora 
por motivos diversos marca o percurso de Beatriz em seu processo de escolarização. Ao abor-
dar a situação de saúde na pandemia, especialmente sobre o distanciamento entre as pessoas, 
a pesquisadora questionou sobre o quanto a escola estava fazendo falta para Beatriz e ela deixa 
transparecer, dentre outros, um dos aspectos que marcam a sua trajetória no contexto escolar: 
sua relação com a postura adversa de seus colegas de sala de aula.

Tô com saudades dos professores e só de algumas amigas. Os outros colegas eu não sinto 
não! (risinho) Porque, na minha sala é bastante gente! O povo é muito bagunceiro, fica 
conversando demais, aí atrapalha. As vezes eu tinha que chegar aqui em casa e tomar 
remédio porque ficava cansada de fazer as coisas de escola e ainda os coleguinhas gri-
tando, né? Aí dava muito mais dor de cabeça. Eu não conseguia pensar. (Excerto nar-
rado por Beatriz).

No intuito de conversar com a família a respeito da aluna Beatriz, a pesquisadora conta-
tou Sarah, a mãe de Beatriz, agendando uma reunião virtual da qual destacou alguns pontos do 
diálogo para apreciação no excerto a seguir.

A Beatriz tem muitas dificuldades nas atividades da escola, mas a psicóloga acha que 
ela não tem TDA! [...] Ela (referindo-se a Beatriz) sempre acha que não é capaz. Ou-
tro dia me perguntou se ela era especial. Aí eu respondi: claro que sim filha! Você é 
especial pra mim. Nesse sentido, de ter amor por ela. Ela têm falado muito sobre isso 
ultimamente! Eu procuro lidar com Beatriz como uma menina normal! Ela faz tudo 
normalmente aqui em casa. [...] Só na hora das tarefas da escola que ela dá problema! 
Quando tem dificuldade com as coisas da escola e da psicóloga, ela sente muita pressão. 
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Fica tão nervosa que dá pane nela. Outro dia ela te falou né? Ficou tão nervosa porque 
não conseguia fazer as atividades da escola e da psicóloga que até desmaiou na igreja. 
[...] Ela já sabe se virar! Eu oriento ela. Ela já fica sozinha aqui em casa. Já expliquei pra 
ela os cuidados que ela tem que ter! [...] Fiquei com medo dela passar mal de novo. [...] 
Então, a Beatriz começou a ter dificuldades na escola com cinco anos quando ela estava 
no “prezinho” na escola municipal. Aconteceu uma coisa horrível! A professora chamou 
a Beatriz de “burra” na frente de todos os coleguinhas. (interrompeu um pouso a fala 
e retomou). Isso marcou muito ela! Ela ficou muito abalada! Acho que deixou sequela 
na Beatriz. Quando ela me contou, fiquei muito triste! Então fui conversar na escola. A 
professora disse que não falou isso pra ela! Eu não acreditei porque a Beatriz não men-
te. Eu nunca tive problema de comportamento com a Beatriz na escola! Ela sempre foi 
boazinha, sabe?! Comportada! Só na parte de estudo que ela começou a dar problema. 
O que a professora falou abalou muito a Beatriz! É muito pesado! (ficou triste e parou 
um pouco de falar) Isso ficou nela! Acho que deixou sequela na Beatriz (ela parou de 
falar e apresentou fisionomia triste). (Excerto narrado por Sarah)

Do diálogo empenhado com Sarah, é notória a sua preocupação com as dificuldades emo-
cionais e de aprendizagem que a filha apresentou nos anos iniciais do ensino fundamental em 
decorrência de intervenções docentes negativas que marcaram o início da trajetória escolar da 
aluna a partir das experiências vividas no contexto escolar nessa época.

Foi pertinente destacar ainda alguns excertos da narrativa de Carol, nome fictício da pro-
fessora do primeiro e segundo ano do ensino fundamental na rede municipal de onde a aluna 
reside, acerca de suas experiências vividas com Beatriz. Mesmo não fazendo parte dos educado-
res da escola pesquisada, a professora foi convidada a participar do estudo em razão de ter sido 
mencionada nas duas narrativas iniciais, a de Beatriz, a aluna pesquisada e de Sarah, a mãe de 
Beatriz.

Eu lembro da Beatriz chegando pra mim com uma baixa autoestima, assim, eu não 
consigo, eu não sei fazer, né?! Ela sempre foi muito quietinha, muito tímida.[...] Então 
eu comecei passando pra ela pequenas coisas: Beatriz, vamos pintar esse desenho? Eu 
não consigo! (fala da Beatriz). Consegue! Você é capaz, você é inteligente! Então eu 
trabalhei muito a auto estima dela! Trabalhei muito a autoestima dela! A hora que 
consegui resgatar a autoestima dela, ela começou a progredir. [...] Apresentava sensação 
de preguiça. É o TDA, a preguiça é do TDA. Ele dá essa sensação de preguiça e a au-
toestima tem que ser trabalhada a todo momento.[...] Mas eu conseguia compreender o 
contexto que a Beatriz vivia. Ela participava de tudo o que eu fazia na sala. Eu nunca 
tive problema com ela em não participar, fazer. Então, ela é uma belezinha!(risos de 
satisfação) A Beatriz é uma menina muito doce, tinha uma vontade muito grande de 
aprender, mas ela não acreditava no potencial dela, quando ela chegou pra mim, né, 
como já falei?! A autoestima dela era nula! (Excerto narrado por Carol)

Os relatos iniciais de Carol destacam aspectos emocionais importantes observados na 
postura de Beatriz no contexto escolar, sugerindo que os sentidos que ela passa a atribuir ao con-
texto escolar na atualidade podem estar atrelados às experiências, provavelmente traumáticas, 
que ela vivenciou no início do seu processo de escolarização e, que, portanto, possam ter con-
tribuído para influenciar em sua constituição e relação com o desenvolvimento de seu processo 
de aprendizagem e podem estar sendo encobertos pelo diagnóstico de TDA imposto à aluna.
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Na matemática ela não conseguia, eu falei, Sarah, ela é muito inteligente, mas não con-
segue concentrar! Ela falou, então Carol, eu falo, mas ela voa! Aí eu falei, então, isso tem 
nome, tem tratamento! Vamos procurar e ajudar! Eu tô aqui pro que você precisar. Va-
mos levar ela na neuro? Foi nessa consulta com a neuro que viu o TDAH. Aí começou! 
Foi todo um trabalho com o pai dela que não aceitava as coisas. Ele é bem resistente. Di-
zia: vai levar no médico? Pra quê? Minha filha não tem nada! Falei: vamos sondar! Aí 
coloquei o caso do “V”(filho de Carol). Falei, não tem nada a ver! Aí ele disse, ahh, mas 
vai passar remédio, isso não é bacana! Aí eu falei, não! Se precisar tomar medicação, 
não vai viciar, se uma medicação não der certo tem outra! As vezes é essa ajudazinha 
que ela está precisando! Mas assim, é uma conversa que você tem que ter um carinho 
pra falar, né? É que você está falando do filho daquela pessoa! E custa sim pra ele enten-
der que aquela criança tá fora do padrão. Tem uma resistência muito grande! Mas cê 
tem certeza? Cê acha que precisa? Mas o que é isso? O que é o TDA? Aí eu ia explicando, 
ia dando exemplo. A mãe já não apresentava essa resistência. Com pouca explicação ela 
entendia. As vezes questionava: mas será? Aí começaram a entender e levaram. Foram 
e fizeram tudo certinho. E aí ela começou a tomar medicação, mas não sei se ainda tá 
tomando![...] Depois ela saiu da escola municipal para o sexto ano e não fiquei mais 
sabendo. Hoje, estudando um pouco mais sobre o autismo eu fico assim na dúvida: será 
que na época era só o TDA? Ou o TDA entrou como comorbidade? Será que ela tem um 
pouquinho de DI? Então não sei, porque as crianças crescem e mudam. Eu sinto que às 
vezes falta no profissional da educação o tato para lidar com essas situações. Falam de 
qualquer jeito, de forma muito brusca com os pais sobre os problemas dos filhos e dói 
no pai com a mãe. Não sei se é porque eu passei dificuldade com o “V” [...] foi onde eu 
descobri que ele o “V” tem o TDA. Foi a partir da situação do “V” e de alguns alunos da 
sala que eu comecei com a minha experiência com o TDA. A partir daí comecei a perce-
ber que a criança com TDA, ela não consegue prestar atenção, mas não é porque ela não 
quer, né? Comecei a prestar a atenção. Então é assim... A experiência que eu tenho com 
o TDA, foi de dentro da minha casa, aí depois eu fui vivenciando na escola. [...] Beatriz 
foi progredindo, aí a Sarah falava: Carol, ela não é boa de cálculo! Eu falava: ninguém 
é bom em tudo! Ela tem as habilidades dela! Valoriza o que ela dá conta, do jeito dela! 
Cada um tem um jeito. E foi nisso aí que a gente foi trabalhando e ela foi crescendo. 
Depois ela fez um exame, mas não mais era minha aluna. (Excerto narrado por Carol)

Os excertos mostram, através dos relatos sobre o processo de escolarização de Beatriz, 
uma pequena amostra de como se apresenta o cenário da educação contemporânea representa-
do na fala da professora. Uma educação “recheada” de determinismos biológicos, diagnósticos e 
rótulos impostos aos sujeitos, os quais terminam por destituir destes a possibilidade de um olhar 
para suas singularidades e possibilidades, dando espaço exclusivo à medicalização do processo 
educacional. A partir da sua apreciação pode-se constatar o quanto os diagnósticos e a medica-
lização do processo educacional são os grandes responsáveis por ditar as normas e direções do 
processo de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, a constituição e o desenvolvimento 
dos sujeitos.

A seguir são destacados um excerto de Dona Inquieta, a diretora da escola, e o relato de 
duas de suas professoras dos anos finais do ensino fundamental, Esperança, nome fictício da 
professora de língua portuguesa e Helena, nome fictício da professora de educação física do 
sexto ano da escola em que a pesquisa foi realizada.

[...] os mais descolados, independentes, e aqueles mais tímidos e dependente dos seus 
pais. Beatriz enquadra na categoria dos tímidos e na sua maneira de se vestir, bem 
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diferente dos outros, devido a questões religiosas, fazia com meu olhar prestasse mais 
atenção nela. O ano foi passando e esta é a impressão que ia sendo reforçada, em de-
corrência de conversas com a orientadora sobre ela e comentários dos professores, que 
sempre reforçavam a sua timidez e a dificuldade de acompanhamento dos conteúdos. 
[...] a mãe relatava as dificuldades da filha, principalmente nos conteúdos de História 
e Matemática. Conversávamos sobre a aluna e tentávamos achar uma maneira de aju-
dar, sempre ressaltando que a timidez a atrapalhava. Seu relacionamento com colegas 
era muito restrito. (Excerto narrado por Dona Inquieta)

[...] tive pouco tempo de convívio escolar (um mês e oito dias) com a Beatriz, mas me 
lembro do seu comportamento amável e de sua dedicação. Em relação às amizades den-
tro da sala, eu não a via conversando com muitas pessoas. Ela sempre tentava resolver 
todas as atividades propostas, mas tinha muita dificuldade em concluí-la. Na sala de 
aula, infelizmente, era muito difícil conseguir dar um apoio maior, mais individualiza-
do. (Excerto narrado por Beatriz) (Excerto narrado por Esperança)

[...] Beatriz é uma menina muito doce, mas bastante tímida. Participava das aulas 
com os demais alunos somente em determinadas aulas [...] O que me lembro bem, é 
que fiquei sabendo de sua dificuldade (laudo), somente no terceiro ou quarto bimestre 
quando a orientadora educacional me pediu para fazer uma avaliação dela sobre essas 
questões. Se tivessem me dito antes, sobre o laudo teria concentrado mais minha aten-
ção nela. (Excerto narrado por Helena)

As singularidades de Beatriz, o lugar social que ocupa e os diagnósticos parecem ser deter-
minantes nas percepções e condutas a serem adotadas pela diretora e demais professoras acerca 
da aluna, sendo por vezes considerados marcas e empecilho ao seu desenvolvimento escolar.

CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 
A PARTIR DO OLHAR PARA O CONTEXTO 
ESCOLAR DE BEATRIZ

Após análise dos excertos destacados da pesquisa, sugere-se olhar para os sentidos atri-
buídos por Beatriz: os elementos mediadores que a perpassam no seu contexto de escolarização, 
tais como as questões afetivas na relação e nos significados atribuídos por Beatriz a seu processo 
de escolarização, de modo especial, às experiências vivenciadas em sala de aula na sua relação 
com os objetos e com os sujeitos que a perpassavam, são de fundamental importância no pro-
cesso de aprendizagem. Nessa direção, Leite (2012, p. 361) pondera que 

[...] o desenvolvimento humano pode ser entendido como um processo de apropria-
ção dos elementos e processos culturais, ocorrendo no sentido do externo (relações 
interpessoais) para o interno (relações intrapessoais), mediado pela ação do outro 
(pessoas físicas ou agentes culturais).
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Segundo Leite (2012), dadas as condições descritas, a aprendizagem exerce um papel pre-
ponderante no desenvolvimento do ser humano e que o processo de mediação pedagógica é de 
extrema relevância e se estabelece nas várias relações constituídas no contexto escolar entre o 
aluno (sujeito) e o objeto de conhecimento (conteúdos), tendo em vista a utilização de práticas 
e situações concretas para otimização do processo, bem como elegendo o professor não como 
único agente mediador, mas o principal. Dessa forma, sugere-se, a partir das questões abordadas 
acerca da mediação, que o professor, em sua posição privilegiada, participa na significação e na 
aprendizagem de seus alunos.

Ao tratar da temática da constituição e desenvolvimento dos sujeitos no ambiente escolar, 
Góes e Smolka (2020) corroboram as perspectivas anteriores, observando que ao serem afeta-
dos por elementos mediadores no contexto escolar (instrumentos e signos), aos sujeitos é dado, 
a partir de então, a possibilidade de significação em suas relações com o meio social. Logo, ao 
fazer parte de determinadas práticas sociais, historicamente construídas, incorpora as ações 
vivenciadas em sua experiência com tais elementos mediadores (com objetos e com o outro) e 
pela internalização de aspectos socioculturais, resultantes desse processo mediador, conta com 
a possibilidade de desenvolver os seus modos de vida, dos seus modos de ser, agir e pensar. 
Dessa forma, é importante considerar o quanto são valiosas as considerações provenientes das 
pesquisas no contexto educacional escolar nos estudos sobre a constituição e o desenvolvimento 
humano.

Segundo Dér (2004), a afetividade é um fundamento que envolve vivências dos sujeitos 
em suas formas mais complexas de expressão. Determinante no desenvolvimento humano, no 
processo de ensino e aprendizagem, bem como nas relações interpessoais na escola, com a cog-
nição, favorece a relação do sujeito (aluno) e objeto (conteúdos escolares). Corroborando tal 
perspectiva, Murgo, Alves e Francisco (2016, p. 212) acrescentam que “a afetividade tem sido 
cada vez mais reconhecida como determinante no desenvolvimento humano, no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como nas relações interpessoais na escola” e está interconectada 
com as funções do pensamento.

Segundo Vygotsky (2001), os aspectos relacionados à cognição e as emoções não podem 
ser desvinculados e estão diretamente relacionados ao desenvolvimento dos sujeitos, bem como 
ao seu processo de aprendizagem. Para ele, as emoções se deslocam de um plano individual, a 
princípio de natureza biológica, para outro de função superior e simbólico, constituído de signi-
ficados e sentidos, de caráter social, cultural e coletivo.

Nessa perspectiva, as emoções constituem um importante fundamento no processo de 
desenvolvimento humano. Segundo Leite (2012, p. 361), “internalizam-se os significados e sen-
tidos, atribuídos pela cultura e pelo indivíduo aos objetos e funções culturais, a partir das ex-
periências vivenciadas, sendo crucial o papel do outro, como agente mediador entre o sujeito e 
os objetos culturais.” Ao discutir a dimensão afetiva nas práticas pedagógicas desenvolvidas em 
sala de aula, Leite (2012, p. 356) observa que 

a mediação pedagógica também é de natureza afetiva e, dependendo da forma como 
é desenvolvida, produz impactos afetivos, positivos ou negativos, na relação que se 
estabelece entre os alunos e os diversos conteúdos escolares desenvolvidos. Tais im-
pactos são caracterizados por movimentos afetivos de aproximação ou de afastamen-
to entre o sujeito/aluno e os objetos/conteúdos escolares. 
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Das questões observadas nos relatos narrativos produzidos pelos sujeitos da pesquisa, as 
emoções, relacionadas com base nas perspectivas vygotskianas, marcam a trajetória de Beatriz. 
A afinidade e a relação com a figura docente e com seus colegas no ambiente da sala de aula afe-
taram o processo de escolarização da aluna, com atenção especial ao episódio narrado por sua 
mãe considerando a intervenção negativa de uma das professoras de Beatriz nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Há de se considerar neste contexto a relevância do processo de mediação, 
já que a afetividade e a cognição são fundantes do desenvolvimento e aprendizagem e têm um 
lugar privilegiado nas relações de interesse e motivação dos sujeitos no contexto escolar.

Alguns dos trechos narrativos de Beatriz, refletidos com base na fundamentação teórica 
histórico-cultural, instigam sugerir que o diagnóstico a ela prescrito, por si, não determina a 
qualidade, percurso ou as características de seu processo de escolarização. É relevante conside-
rar nesse cenário o quanto as questões alusivas ao diagnóstico imposto à aluna são rotulantes, 
classificatórias e excludentes, direcionando um olhar determinante para ela desconsiderando 
suas singularidades e possibilidades como fatores primordiais no processo de aprendizagem. 
O diagnóstico imposto a ela parece definir os sentidos, as percepções, vistas pelos professores 
e demais envolvidos com a aluna. Dessa forma, as possíveis características de Beatriz parecem 
ser compreendidas, exclusivamente, como parte dos sintomas inerentes ao diagnóstico de TDA, 
tendo em vista a sua relação com o contexto familiar e com o seu processo de escolarização.

Na intenção de compreender os sentidos de Beatriz a partir das relações que a perpassam, 
Smolka et al. (2015, p. 228) observam que 

[...] o amadurecimento orgânico não se faz independente das relações sociais. Os 
processos psicológicos, compreendidos em sua dimensão histórica e cultural, são 
(trans)formados pela atividade do próprio homem em uma rede de relações. A hi-
pótese da plasticidade cerebral é ressaltada: o cérebro humano apresenta modos fle-
xíveis e específicos de interação e constituição em resposta a objetivos produzidos 
socialmente e pessoalmente apropriados. Novas formas de atividade psicológica se 
produzem a partir de determinadas situações sociais de desenvolvimento [...] que im-
plicam mudanças psíquicas e sociais, as quais afetam a estrutura da personalidade e 
sua atividade como um todo.

Dessa forma, os aspectos histórico-culturais que permeiam o contexto de vida e de escola-
rização da aluna parecem interferir em sua constituição, nos movimentos e sentidos construídos 
por ela, em suas vivências.

Souza e Andrada (2013) observam que para compreender a fala do outro é preciso aten-
tar para seus pensamentos e motivações. Dessa forma, as relações que atravessam o cotidiano 
da escola, de modo especial, as experiências vivenciadas em sala de aula, na relação de Beatriz 
com os sujeitos que compõem tal ambiente, parecem ter impactado no interesse e na motivação 
da aluna com a aprendizagem, portanto, devem ser consideradas no planejamento escolar. Os 
fatores marcados nas falas de Beatriz parecem afetar sua constituição e seu processo de apren-
dizagem, assim necessitam ser conhecidos e observados pela família e pela escola, de modo a 
serem trabalhados a favor do desenvolvimento humano e escolar de Beatriz. Nessa direção, é 
urgente que família e escola se conscientizem da necessidade de olhar para as singularidades e 
possibilidades de Beatriz, para além do diagnóstico a ela imposto, buscando novas formas de 
ação e práticas educativas que a mobilizem.
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É oportuno destacar, com base no referencial teórico assumido, que o ambiente escolar 
configura o melhor espaço para mediação, interiorização e constituição dos sujeitos a partir de 
sua experiência vivida com e pelo outro. As interações humanas exercem um notório papel no 
desenvolvimento psíquico humano e, consequentemente, na relação que deve existir entre os 
aspectos cognitivos e afetivos, com vistas à promoção da aprendizagem dos sujeitos, já que não 
só os fatores cognitivos, mas também os afetivos devem ser considerados no processo de esco-
larização dos sujeitos e nas relações que atravessam as experiências vividas por Beatriz em seu 
contexto de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento et al. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2014.

DÉR, L. C. S. A constituição da pessoa: a dimensão afetiva. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, 
L. (Orgs.). A constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon. São Paulo: Edições Loyola, 
2004. p. 61-75.

EIDT, N.  M.; TULESKI, S. C.; FRANCO, A. A atenção não nasce pronta: o desenvolvimento 
da atenção voluntária como alternativa à medicalização. Nuances: estudos sobre Educação, 
Presidente Prudente, v. 25, n. 1, p. 59-77, jan./abr. 2014. Disponível em: https://revista.fct.unesp.
br/index.php/Nuances/article/view/2759. Acesso em: 15 nov. 2020. http://dx.doi.org/10.14572/
nuances.v25i1.2759. 

GÓES, M. C. R.; SMOLKA, A. L. B. Linguagem e o outro no espaço escolar (A): Vygotsky e a 
construção do conhecimento. Campinas: Papirus Editora, 2020.

LEITE, S. A. S. Afetividade nas práticas pedagógicas. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 
20, n. 2, p. 355-368, dez. 2012. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-389X2012000200006&lng=pt&nrm=iso http://dx.doi.org/10.9788/
TP2012.2-06. Acesso em: 04 out. 2021.

LEITE, H. A.; REBELLO, M. P. O desenvolvimento da atenção como objeto de estudo: 
contribuições do enfoque histórico-cultural. Nuances: estudos sobre Educação, Presidente 
Prudente, v. 25, n. 1, p. 59-77, jan./abr. 2014. Disponível em: https://revista.fct.unesp.br/index.
php/Nuances/article/view/2729. https://doi.org/10.14572/nuances.v 25i1.2729. Acesso em: 15 
nov. 2020.

MAGIOLINO, L. L. S. A significação das emoções no processo de organização dramática do 
psiquismo e de constituição social do sujeito. Psicologia & Sociedade [online], v. 26, n. spe2, 
p. 48-59, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000600006. Epub 27 Jan 
2015. ISSN 1807-0310. https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000600006. Acesso em: 06 out. 
2021.

MAIO, F. S. Comunicação e interação social de uma criança com surdocegueira congênita 
no contexto educacional especializado. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade 
São Francisco, Itatiba, 2020.

MURGO, C. S.; ALVES, W. A.; FRANCISCO, M. V. A afetividade na relação professor-aluno: 
perspectivas de estudantes de pedagogia. Revista de Educação PUC Campinas, Campinas, v. 21, 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2012000200006&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2012000200006&lng=pt&nrm=iso
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.14572/nuances.v%2025i1.2729


113

A TRAJETÓRIA ESCOLAR DE UMA ALUNA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO: 
REFLEXÕES A PARTIR DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL

n. 2, p. 211-220, maio/ago. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.24220/2318-0870v21n2a2920. 
Acesso em: 03 out. 2021. 

SMOLKA, A. L. B. et al. As relações de ensino na escola. In: DATRINO, L. C.; MOGRABI, S. 
(Org.). Temas em debate. Multieducação. Rio de Janeiro: SMERJ, v. 1, 2007.

SMOLKA, A. L. B. et al. O problema da avaliação das habilidades socioemocionais como política 
pública: explicitando controvérsias e argumentos. Educação & Sociedade [online], v. 36, n. 130, 
p. 219-242, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015150030. ISSN 0101-
7330. Acesso em: 02 out. 2021.

SOUZA, V. L. T.; ANDRADA, P. C. Contribuições de Vygotsky para a compreensão do psiquismo. 
Estudos de Psicologia (Campinas) [online], v. 30, n. 3, p. 355-365, 2013. Disponível em: https://
doi.org/10.1590/S0103-166X2013000300005. Epub 08 Nov 2013. ISSN 1982-0275. https://doi.
org/10.1590/S0103-166X2013000300005. Acesso em: 04 out. 2021.

VIEGAS, L. S.; OLIVEIRA, A. R. F. TDAH: conceitos vagos, existência duvidosa. Nuances: 
estudos sobre Educação, Presidente Prudente, v. 25, n. 1, p. 39-58, jan./abr. 2014. Disponível 
em: https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/2736. Acesso em: 04 out. 2021. 
http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v25i1.2736.

VYGOTSKY, L. S. Obras Escogidas: Tomo III - Problemas del desarrollo de la psique. Madrid: 
Visor, 1995. 383 p.

VYGOTSKY, L. S. Teoria e método em Psicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo:

Martins Fontes, 1 ed., 2001.

ZANELLA, A. V. et al. Questões de método em textos de Vygotsky: contribuições à pesquisa em 
psicologia. Psicologia & Sociedade, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 25-33, ago. 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822007000200004&lng=en&
nrm=iso. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822007000200004. Acesso em: 15 nov. 2020.

https://doi.org/10.24220/2318-0870v21n2a2920
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822007000200004


114

REFLEXÕES SOBRE O 
TRABALHO COLABORATIVO 
ENVOLVENDO ESTUDANTES 
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INTRODUÇÃO

As transformações que ocorreram e ainda ocorrem, ao longo da história do pro-
cesso de escolarização da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais, 
decorrem da superação de concepções pautadas no desenvolvimento bioló-
gico do indivíduo. Tais concepções compreendem o processo de desenvolvi-

mento humano como de ordem linear, estático e não como constituição resultante do processo 
de interação entre os sujeitos, à luz das relações e das circunstâncias sociais, culturais e históricas 
vivenciadas.

Compreende-se que o homem se desenvolve nessas relações sociais, pois nesse processo 
ampliam-se suas funções psíquicas eminentemente humanas. A educação escolar não pode estar 
alheia a esse movimento, uma vez que a ela cabe a sistematização dos conhecimentos científicos, 
cuja apropriação possibilita a formação do pensamento teórico, instrumento indispensável para, 
por meio da consciência, sustentar a inserção do homem na realidade, amparando-o diante dos 
problemas complexos que a constituem.

Trata-se de planejar, no processo de escolarização, tarefas que possibilitem ao aluno, ao 
modificar o objeto de sua aprendizagem, transformar a si próprio, desenvolvendo modos gene-
ralizados de ação articulados à análise, à reflexão e à generalização mental de forma a lhe per-
mitir superar conflitos, distinguir o que é importante, enfim, dominar instrumentos mentais e 
procedimentos que ampliem suas possibilidades de análise e inserção social (ELKONIN, 2019). 

A partir dos pressupostos da inclusão escolar, nesse viés, torna-se necessário o estrei-
tamento da relação entre os pares envolvidos nesse processo: professores do ensino comum 
e professores de Educação Especial que atuam em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), 
com o objetivo de possibilitar ao estudante o desenvolvimento do pensamento teórico por meio 

1 O estudante com deficiência apresenta NEE e há estudantes que não apresentam deficiência, mas evidenciam 
NEE.
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da apropriação dos conceitos científicos. Mas questiona-se se essa relação entre os professores 
estará ocorrendo. E de que forma? Quais os limites, desafios e possibilidades que a permeiam? 
Indaga-se, ainda, como essas questões têm sido respondidas pelas pesquisas na área.

Com base nessas questões, objetiva-se refletir sobre o que trazem as pesquisas produzidas 
no período de 2004 – data da primeira publicação sobre este tema – a 2021, bem como o que 
dizem os atuais professores de estudantes com deficiência/NEE inseridos na rede pública esta-
dual. Por fim, questiona-se quais os desdobramentos dessas concepções no processo de ensino 
e aprendizagem.

Analisar essas questões contribui para avaliar o andamento dessa articulação absoluta-
mente necessária, e identificar fragilidades e quiçá alternativas para fortalecer esse importante 
princípio: a perspectiva do trabalho coletivo e em conjunto. 

PROCEDIMENTO

Pode-se considerar que as produções sobre o estado do conhecimento pressupõem:

[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 
condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 
publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 
(FERREIRA, 2002, p. 258).

Assim, para responder às questões propostas, optou-se pelo levantamento de pesquisas 
sobre o Trabalho Colaborativo (TC) nas unidades escolares, utilizando-se como critério de bus-
ca as palavras-chave “Trabalho Colaborativo”, “Educação Especial” AND “ensino comum”. Dos 
79 trabalhos encontrados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), selecionaram-
-se 16, tendo como critérios voltarem-se ao Coensino/Ensino Colaborativo ou TC, destacando 
a articulação entre os professores do ensino comum e Educação Especial como fator preponde-
rante ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência/NEE. 

O aprofundamento da análise dos 16 trabalhos selecionados possibilitou estabelecer três 
categorias, as quais nortearam, em um segundo momento, as reflexões desta pesquisa: Conceito, 
Organização, e Limites, desafios e possibilidades na constituição do Trabalho Colaborativo.

Na pesquisa de campo, submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
(CEP) e aprovada sob número 3.359.602, entrevistaram-se 32 professores da rede pública de 
um município do oeste paranaense, sendo 10 de Língua Portuguesa, 11 de Matemática e 11 de 
Educação Especial que atuavam em SRM, selecionados em função das escolas em que leciona-
vam. Foram envolvidas duas escolas estaduais, as com o maior e o menor IDEB em cada uma 
das regiões da cidade, Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, totalizando 37% das escolas do perímetro 
urbano do município estudado.

A partir das categorias temáticas, consideradas como núcleos de análise, retomaram-se 
os dados coletados na pesquisa de campo, buscando pontos de convergência e divergência, pe-
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culiaridades e informações significativas a serem destacadas. Os resultados obtidos foram dis-
cutidos à luz das categorias que norteiam a Psicologia Histórico-Cultural, ou seja: mediação, 
contradição, totalidade e dialética. 

Assim, investigou-se o conceito de TC, sua organização e materialização, e por fim, quais 
os elementos que se constituem como possibilidades e limites para a efetivação do TC entre os 
professores do ensino comum e de Educação Especial, que atuam na SRM. 

RESULTADOS

Um dos conjuntos de resultados correspondeu à análise da produção bibliográfica selecio-
nada, que envolveu a identificação do objetivo de cada estudo, sua aplicação na educação, e per-
mitiu que se estabelecessem as categorias correspondentes às unidades de significado expostas 
a seguir. Um primeiro nível desta análise revelou que as produções bibliográficas selecionadas 
não estão todas descritas na mesma perspectiva teórica que orienta a elaboração do presente 
estudo. Têm-se alguns trabalhos ancorados na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural (40%), 
mas a maioria dos trabalhos (60%) discutem o tema relacionando-o ao movimento da inclusão, 
em nosso país e em nível internacional, e não esclarecem a concepção de desenvolvimento e 
aprendizagem, bem como de homem e sociedade que os permeia.

O segundo grupo de resultados refere-se à coleta realizada pelas autoras junto aos pro-
fessores atuantes com alunos com NEE, conforme já se explicitou, cuja análise, apresentada a 
seguir, orientou-se pelas categorias que emergiram da reflexão bibliográfica.

CONCEITO DE TRABALHO 
COLABORATIVO

 A proposta de ensino sob o modelo do Coensino, voltada aos estudantes com deficiência/
NEE, ganhou amplitude nos Estados Unidos a partir dos estudos de Cook e Friend (1990). Esses 
autores “propuseram um trabalho em equipe junto aos professores do ensino comum que aten-
diam alunos com deficiência em suas salas de aula com o objetivo de reunir forças para minimizar 
os problemas de aprendizagem apresentados por esses alunos”, conforme explicita Lago (2014, p. 
25), ao destacar que, desde os anos oitenta, pesquisas já indicavam a necessidade da articulação 
entre os professores do ensino comum e da Educação Especial, o que corresponde ao TC. 

No Brasil, Capellini (2004) foi a primeira a verificar as implicações do TC em duas es-
colas no município de Bauru (SP) que também atendiam alunos com deficiência mental2. Em 
seu estudo esclarece que os termos Coensino, Ensino Colaborativo, Ensino Cooperativo muitas 
vezes aparecem como sinônimos, mas destaca que embora estejam ligados ao atendimento es-
pecializado a estudantes com deficiência/NEE no ensino comum, cada qual deveria apresentar 
sua especificidade. 

2 Termo utilizado por Capellini (2004). 
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Essa mesma indiferenciação pôde ser observada no processo de análise das dissertações 
e teses que endossaram a produção do presente estudo, nas quais se observaram diferentes no-
mes adotados pelos autores, tais como: Ensino Colaborativo, Coensino, Bidocência, Trabalho 
docente articulado, Consultoria Colaborativa, entre outros para designar o TC entre o professor 
de Educação Especial e o do ensino comum, sendo que os próprios autores aceitam esses termos 
como sinônimos (CAPELLINI, 2004; VILARONGA, 2012; BRAUN, 2012; LAGO, 2014; ZER-
BATO, 2014, MOSCARDINI, 2016; MACHADO, 2017; HONNEF, 2018)

Além da diversidade quanto à nomenclatura, não se encontrou um conceito de TC clara-
mente explícito. Moscardini (2016, p. 38) propõe que o conceito envolva a ideia de que os educa-
dores possam “[...] trabalhar juntos para oferecer um ensino de qualidade para todos os alunos, 
independentemente das particularidades que apresentam”. Vilaronga (2014, p. 20) sugere que o 
TC possa ser considerado como “uma das propostas de apoio na qual um professor do ensino 
comum e um professor de Educação Especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e 
avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de estudantes”. 

Toledo (2011) ressalta que o Coensino, assim como o Ensino Colaborativo, constitui-se 
em estratégias de desenvolvimento profissional. Na mesma direção, Braun (2012, p. 81) conside-
ra que o ensino pode contribuir para “[...] a formação do professor que já vive o dia a dia da es-
cola” e tem por objetivo “[...] a colaboração entre professores no desenvolvimento de atividades 
do cotidiano escolar, mais especificamente a sala de aula”3, na qual os profissionais envolvidos 
“compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade das ações efetivadas”4.

Rabelo (2012) analisou as potencialidades e limites do Ensino Colaborativo e conside-
ra que a parceria colaborativa, seja em seu formato de Ensino Colaborativo ou de consultoria 
colaborativa, necessita ser compreendida como trabalho executado por professores de Educa-
ção Especial ombreados aos professores de ensino comum. Em outras palavras, o trabalho do 
professor de ensino comum deve ser análogo ao de Educação Especial, ambos compartilhando 
o compromisso de ensinar o estudante com deficiência/NEE. Se executado dessa forma, o TC 
caracteriza-se como essencial à inclusão escolar, constituindo-se mais como

[...] uma filosofia de trabalho entre profissionais da educação com conhecimentos 
e experiências diferenciadas, do que uma técnica metodológica de trabalho. É uma 
atitude filosófica e crítica de olhar para um colega de trabalho como parceiro e com 
ele construir uma experiência conjunta de trabalho pedagógico no contexto escolar e 
de sala de aula/consultoria colaborativa (RABELO, 2012, p. 56).

Também na perspectiva da formação docente, Rabelo (2012, p. 127) destaca a necessidade 
de que os professores envolvidos estudem o assunto e aprendam “a planejar e avaliar juntos, ter 
habilidades de fazer intervenções na prática com os alunos, assumir papéis e responsabilidades 
na colaboração”.

Há que se considerar que tanto os professores do ensino comum quanto os de Educação 
Especial necessitam compreender aspectos essenciais ao ato educativo, dentre eles o domínio 

3 CAPELLINI, V. L. M. F. Avaliação das possibilidades do Ensino Colaborativo no processo de inclusão escolar 
do aluno com deficiência mental. 300 f. Tese (Doutorado em Educação Especial) – Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2004. p. 81.
4 Ibidem, p. 75.
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teórico que fundamente a prática de ensino de forma a potencializar o processo de aprendiza-
gem dos estudantes com deficiência/NEE. Por domínio teórico, compreende-se o domínio do 
trabalho docente nos aspectos técnico, político e pedagógico (SAVIANI, 2003).

Na mesma direção, Silva (2018, p. 20-21), ao discutir as possibilidades formativas da cola-
boração entre professores da Educação Especial e do ensino comum, em direção ao modelo de 
Ensino Colaborativo ou Coensino, considera que “a colaboração promove a ‘união de saberes’ 
e estratégias entre os professores da educação especial e da classe comum [...]” e possibilita a 
inclusão do estudante com deficiência/NEE. Além dessa parceria ser formativa, a vontade de 
colaborar é o pressuposto inicial para a prática do Coensino.

Para Machado (2017, p. 55), o Ensino Colaborativo consiste em um “modelo de ensino 
que se fundamenta em relações de interdependência entre os docentes. [...] parte de uma in-
ter(relação) triádica (professor de educação especial, professor do ensino comum e estudantes 
com ou sem deficiência)”. O papel da equipe pedagógica escolar para sustentação desta relação 
triádica também é enfatizado, uma vez que lhes cabe o fortalecimento dessas relações, principal-
mente quando os docentes da Educação Especial e do ensino comum não possuem condições 
de espaço e de tempo destinados à análise, reflexão e planejamento sistematizado, elementos 
indispensáveis à aprendizagem dos estudantes com deficiência/NEE (MACHADO, 2017). 

Em decorrência de seus estudos sobre o Ensino Colaborativo e o atendimento ofertado em 
SRM, Honnef (2018, p. 157) redimensionou o conceito de Trabalho Docente Articulado apre-
sentado em sua dissertação de mestrado em 2013, conceituando-o como uma

[...] concepção teórico-prática que prima pela realização do AEE em SRM e em sala 
de aula, pelo mesmo professor de Educação Especial, para que assim as formas de 
atendimento dessa área nesses diferentes espaços, estejam articuladas entre si, para 
então, serem articuladas com o ensino comum, primando pelo desenvolvimento dos 
alunos com deficiência. 

Portanto, na concepção de Honeff, o fato de o professor de Educação Especial atuar na 
sala de aula comum e na SRM possibilitaria a necessária articulação entre o ensino comum e a 
Educação Especial. 

O que se constata na literatura, entretanto, é a imperiosa necessidade da articulação en-
tre os educadores do ensino comum e da Educação Especial que atuam com estudantes com 
deficiência/NEE, na perspectiva do Ensino Colaborativo. Ainda que, quando se refiram a essa 
questão, compreendam o TC, o Ensino Colaborativo, o Coensino ou a Bidocência como uma 
proposta de atuação docente articulada e contínua, que se materializa a partir trabalho conjunto 
do Professor de Educação Especial que atua na SRM e do professor do ensino comum, planejan-
do e intervindo no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência/NEE (TOLEDO, 
2011; RABELO, 2012; BRAUN, 2012; VILARONGA, 2014; LAGO, 2014; MARTINELLI, 2016; 
MOSCARDINI, 2016; MACHADO, 2017; SILVA, 2018; HONNEF, 2018).

As pesquisas analisadas também revelam que os professores não dominam o conceito de 
TC. Fato também constatado na presente pesquisa, na qual 72% desconhecem o conceito ou não 
responderam a essa questão, e 28% o conhecem, expressando-o de forma semelhante ao consta-
tado no Estado do Conhecimento, como se pode observar nas palavras de PSRM 02. 
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O trabalho colaborativo é uma forma que os professores do ensino comum os professo-
res do AEE têm para trocar as informações, para trocar experiências para mediar esse 
aprendizado com técnicas, com metodologias, com formas e pra [sic] que o objetivo 
maior seja alcançado que é a aprendizagem de todos os alunos independente da dificul-
dade que ele venha ter [...].

O desconhecimento desse conceito revela que os professores não o têm inserido em suas 
vivências cotidianas. Além de menos de um terço dos professores terem alguma noção do signi-
ficado do termo TC, destaca-se que somente um dos professores que compõem este grupo atua 
no ensino comum, os demais são professores da SRM. 

Se considerarmos o conjunto dos professores da SRM correspondendo a 100%, ainda 27% 
desconhecem esse conceito. Chama atenção o fato de que esses professores especializados des-
conhecem a proposta e o conceito de TC, mesmo sendo esta função inerente ao trabalho do 
professor de Educação Especial. Dessa forma, questiona-se: como esses professores desenvol-
vem suas atividades com os estudantes com deficiência/NEE se desconhecem conceitos relativos 
ao exercício da docência? Qual a consciência que esses professores têm acerca do trabalho que 
desenvolvem? 

Constatou-se, ainda, nesse conjunto de dados, para além do desconhecimento conceitual, 
a ausência de um conceito que abarque a totalidade e a perspectiva dialética que se pretende 
buscar no trabalho pedagógico. Desse modo, tomando como base a THC, a qual norteia este 
estudo, propõe-se entender o TC como a ação que, integrando a Atividade de Ensino, pressu-
põe o Trabalho Ombreado, intencionalmente planejado e sistematizado, entre os professores de 
Educação Especial e do ensino comum, fortalecido pela equipe pedagógica escolar, por meio de 
ações e operações promovidas pela necessidade de realizar tarefas que se constituam em instru-
mentos, os quais, ao possibilitar e assegurar o processo de aprendizagem, na direção da apro-
priação dos conceitos científicos e do consequente desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores dos estudantes com deficiência/NEE, dirimam-se-lhes possíveis barreiras ao acesso, 
à permanência e à aprendizagem na rede de ensino comum. 

A seguir, a partir da análise dos elementos significativos para a conceituação de TC, apre-
sentam-se reflexões acerca da segunda categoria proposta, relativa à organização do TC entre os 
professores do ensino comum e da Educação Especial.

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO COLABORATIVO

O Trabalho Ombreado entre os profissionais pode ser compreendido como uma estratégia 
potencializadora do desenvolvimento do estudante com deficiência/NEE. Desse modo, torna-se 
prerrogativa indispensável o planejamento/organização de condições de espaço e tempo que 
possibilitem a comunicação e a ação inter-relacionada entre os docentes. Porém, a análise do 
estado do conhecimento e a pesquisa de campo explicitam experiências que revelam a precarie-
dade ou a inexistência do TC.

Constatou-se que em 67% das pesquisas que compuseram o estado do conhecimento, o TC 
entre os professores da Educação Especial e os do ensino comum não ocorria. Nos 33% restantes, o 
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TC acontecia de modo parcial, esbarrando em fatores relacionados à organização que o inviabiliza-
vam, tais como: o tempo e a predisposição dos professores (ZUQUI, 2013; ZERBATO, 2014). 

Em algumas situações, embora o ensino fosse organizado de modo a possibilitar a comu-
nicação entre os professores, as tarefas desenvolvidas na SRM não se articulavam aos conteúdos 
trabalhados no ensino comum. Por exemplo, na pesquisa desenvolvida por Borges (2014, p. 
117), as “atividades” trabalhadas tinham como base as necessidades apresentadas pelos estu-
dantes, a partir da “avaliação diagnóstica que as professoras especialistas realizavam no início 
do ano”. O modo como o trabalho era encaminhado na SRM evidenciava a ausência do TC e da 
articulação entres os docentes.

Silva (2018) constatou em sua pesquisa poucas ações envolvendo o TC nas escolas. Quan-
do ocorriam eram informais, isto é, não previamente organizadas e planejadas e resumiam-se a 
encontros pontuais. Por exemplo, quando o estudante faltava ao atendimento na SRM e o pro-
fessor, por ficar com tempo ocioso, oferecia suporte ao professor do ensino comum no ambiente 
da sala de aula, atendendo os alunos público da Educação Especial.

As ações realizadas pelos professores de Educação Especial, constatadas por Silva (2018), 
estavam relacionadas a adaptações curriculares, aplicações e auxílios nas atividades, ou mesmo 
troca de informações sobre o estudante com deficiência/NEE quanto à frequência no atendi-
mento. Entretanto, eram fragmentadas, esporádicas, e não revelavam a intencionalidade neces-
sária ao trabalho pedagógico.

O problema se agrava quando o professor de Educação Especial atua apenas em um turno 
escolar, o que inviabiliza a articulação entre os professores que atendem os estudantes com defi-
ciência/NEE. Na pesquisa desenvolvida por Borges (2014), o contato entre os docentes aconte-
cia por meio de telefone, em situações que fossem consideradas extremas. Após sua intervenção, 
Borges (2014, p. 127) aponta que a escola procurou adotar medidas para a comunicação a partir 
de registros específicos sobre os estudantes em um quadro na SRM com o “[...] intuito de viabi-
lizar os processos colaborativos e a articulação entre os dois turnos”. 

Quando as condições relacionadas ao trabalho docente não são oferecidas, por exemplo, 
a organização da jornada de trabalho docente ocorre em turnos diferentes impossibilitando 
condições de espaço e de tempo para discussão entre os pares, o TC torna-se inexequível (VI-
LARONGA, 2014; MARTINELLI, 2016). Esse problema reflete diretamente na consecução da 
hora-atividade conjunta envolvendo os professores do ensino comum e da Educação Especial 
que atuam na SRM. 

A ausência de condições de espaço e de tempo destinados ao planejamento e estudo invia-
biliza a articulação pedagógica. Portanto, impede o TC, como evidencia Martinelli (2016, p. 55), 
ao destacar que na escola campo de seu estudo, “não havia organização prévia para desenvolver 
a hora atividade coletiva”, o que inviabilizava a troca de experiências e o planejamento inten-
cional entre os professores. Nas mesmas condições, essa dificuldade também foi constatada por 
Prause (2020).

Conclui-se, portanto, ao analisar o processo de organização do TC, que os dois fatores 
mais importantes apontados na literatura constituem-se na organização de condições de espaço 
e tempo para a realização das atividades conjuntas (CAPELLINI, 2004; ZUQUI, 2013; BOR-
GES, 2014; VILARONGA, 2014; ZERBATO, 2014; MARTINELLI, 2016; MOSCARDINI, 2016; 
MACHADO, 2017; SILVA, 2018; HONNEF, 2018) e na predisposição para o trabalho na relação 
com o outro, envolvendo características pessoais como: humildade, compreensão da docência 
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não como um ato solitário, mas que se faz no coletivo mediante a troca de saberes, tendo como 
condição fundamental a aceitação da insuficiência dos conhecimentos pessoais.

Não significa que o professor apresentar essas qualidades seja a solução para a organização 
do Trabalho Ombreado. Como esclarece Martins (2013, p. 213), várias demandas são necessá-
rias para que o processo educativo se efetive: “aspectos infraestruturais, salariais, domínio teóri-
co técnicos, estrutura organizativa da escola e, sobretudo, a qualidade da formação docente [...]”.

Também é possível perceber na organização pedagógica que, ainda quando ocorrem ten-
tativas de Trabalho Ombreado, o estudante com deficiência/NEE continua sendo visto exclu-
sivamente como “da inclusão” – como se a inclusão ou a Educação Especial fosse algo alheio à 
educação escolar – e com isso, a responsabilidade sobre sua aprendizagem e desenvolvimento 
é delegada exclusivamente ao professor de Educação Especial, que atua na SRM ou, ainda, ao 
professor de Apoio Pedagógico (PRAUSE, 2020). 

Os dados coletados na presente pesquisa vão ao encontro dos dados apontados pelos pes-
quisadores investigados no Estado do Conhecimento, além de serem coerentes com o desco-
nhecimento conceitual constatado na presente pesquisa. Trinta e um por cento relata que não 
há forma alguma de articulação ou Trabalho Ombreado entre os docentes, o que inviabiliza 
práticas de ensino pautadas no princípio da ação colaborativa (VYGOTSKY, 1997). 

No que se refere à articulação como instrumento indispensável ao Trabalho Ombreado 
entre os professores, 69% dos participantes desta pesquisa apontaram haver comunicação entre 
os pares. Contudo, verificou-se que a intensidade dessa articulação não é constante. Há situa-
ções de pouca interação e situações em que a articulação é mais frequente.

Entende-se que o desenvolvimento do pensamento teórico desses – e dos demais – alunos 
depende diretamente de que eles se apropriem do conhecimento científico, de acordo com suas 
possibilidades individuais. Esse processo de aprendizagem exige em especial do professor per-
sistência, paciência, criatividade e sensibilidade, bem como um planejamento envolvendo ações 
pedagógicas conjuntas e articuladas. 

Portanto, o Trabalho Ombreado entre os professores torna-se imprescindível, uma vez que 
se sabe que é na relação social que esse, e qualquer outro aluno, aprende, e que a aprendizagem 
escolar decorrerá de um processo pedagógico organizado levando em conta o que esse aluno 
sabe e o que ele faz com ajuda. Entretanto, sabe-se que o preparo do professor não se improvisa. 
Exige políticas públicas consistentes voltadas à formação docente inicial e continuada, de forma 
a garantir o domínio do pensamento teórico por parte do próprio professor. 

A partir das considerações apresentadas, no item a seguir reflete-se sobre quais os limites 
e desafios ao Trabalho Ombreado.

LIMITES E DESAFIOS NA CONSTITUIÇÃO 
DO TRABALHO COLABORATIVO

As relações quase inexistentes, decorrentes do distanciamento entre os professores do en-
sino comum e da Educação Especial que realizam o Atendimento Educacional Especializado na 
SRM, advindas da organização do trabalho docente nas unidades escolares, constituem-se como 
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um dos nós que entravam as possibilidades de materialização de estratégias ligadas ao TC. As-
sim, nesta categoria procurou-se evidenciar os limites e possibilidades apresentados tanto pelos 
autores pesquisados, quanto pelos professores, sujeitos desta pesquisa, no desenvolvimento do 
TC.

A presente pesquisa revelou que o Trabalho Ombreado encontra diferentes entraves, os 
quais dialeticamente correspondem aos desafios para sua superação: ausência de espaço e tem-
po destinados ao planejamento e reflexão sobre a aprendizagem decorrente da atuação docente 
em turnos contrários, falta de comunicação, descomprometimento dos professores em relação 
às necessidades específicas para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes público da 
Educação Especial, a alteração na interpretação da lei referente à hora-atividade e sua conse-
quente redução, e por fim a rotatividade dos professores. 

A fragmentação do trabalho, conforme descrita por Marx, presente no modo de produção 
capitalista, ocupa o espaço escolar e o trabalho do professor e acaba por expropriá-lo da relação 
com o conhecimento científico (resultado de seu trabalho), provocando o esvaziamento dos 
conteúdos escolares na atividade de ensino e consequentemente empobrecendo o desenvolvi-
mento psicointelectual. O trabalho expropriado é resultado de condições degradantes, sendo 
enfrentado por toda classe trabalhadora, e dentre os diferentes entraves, inviabiliza o processo 
de humanização dos indivíduos (MARX, 2004; DUARTE, 2012).

O fato de os professores não se encontrarem, pois atuam em turnos diferentes, o que Zerbato 
(2014) denomina fator dificultador tempo, e a dificuldade das redes de ensino estaduais e municipais 
em implementar políticas que assegurem as condições de espaço e de tempo para o planejamento 
entre os profissionais da Educação Especial e os do ensino comum (EFFGEN, 2011), são condições 
que comprometem a complementaridade e a continuidade do processo de escolarização.

A ausência de espaço e tempo para o planejamento conjunto, inviabilizados pela atuação 
em turnos contrários, foi apontada também (48%) pelos participantes desta pesquisa como o 
principal limite ao Trabalho Ombreado. Conforme descrito no excerto a seguir:

O que dificulta para mim principalmente é o fato da gente trabalhar em períodos dife-
rentes né, como o aluno que estuda a tarde, vem para a sala de recursos de manhã, o 
professor geralmente não trabalha no mesmo período (PSRM 03).

Para enfrentar essa dificuldade na organização do trabalho pedagógico, Vilaronga (2014, 
p. 90) considera que se faz necessária “uma mudança cultural” que exige a compreensão de que 
a aprendizagem não ocorre enquanto ato solitário, nem por meio de um ensino desenvolvido de 
forma fragmentada e pontual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que para que as práticas educativas superem o pragmatismo do discur-
so, da legislação e dos documentos orientadores, o ato educativo deve visar a apropriação dos 
conceitos científicos mais elaborados, e o desenvolvimento psicointelectual dos estudantes com 
deficiência/NEE. Para tanto, é necessário que o professor compreenda a relevância de o quê, por 
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que e para quem ensinar. Assim, o ato educativo possivelmente resulte em um processo de esco-
larização qualitativo, permitindo que o desenvolvimento dos estudantes, público da Educação 
Especial, avance para além das limitações sociais impostas à deficiência/NEE.

Entretanto, o Trabalho Ombreado entre os professores de Educação Especial e do ensino 
comum exige outras condições, observadas tanto no estudo do Estado do Conhecimento, como 
na análise do discurso dos professores participantes da pesquisa, dentre elas:

• Efetivação de políticas educacionais voltadas à reorganização do regime de contra-
tação dos professores, viabilizando a permanência na mesma instituição de ensino, 
principalmente em relação ao professor de Educação Especial, que atua na SRM; Esta-
belecimento de novos critérios para distribuição de aulas; E cumprimento da hora-ati-
vidade, conforme assegurada na Lei Nacional do Piso Salarial nº 11.738/2008;

• Organização de condições de espaço e de tempo destinados ao planejamento em con-
junto entre os professores de Educação Especial e do ensino comum, de modo que 
juntos consigam discutir e elaborar estratégias metodológicas significativas aos estu-
dantes com deficiência/NEE, que possibilitem o desenvolvimento humano e a apren-
dizagem dos estudantes;

• Valorização mediante investimento na carreira do professor, com a validação dos Pro-
gramas de Mestrado em Educação, para progressão na tabela de vencimentos dos pro-
fessores;

• Atuação da equipe pedagógica voltada à efetivação de práticas que possibilitem e asse-
gurem o processo de escolarização significativo aos estudantes com deficiência/NEE, 
viabilizando a conexão entre os professores da Educação Especial, que atuam na SRM 
e os professores do ensino comum.

• Espaço e tempo destinados à formação continuada que possibilitem a interlocução en-
tre os professores de Educação Especial e do ensino comum, voltados à compreensão 
do conceito de deficiência. Considera-se que somente quando o professor compreen-
der as especificidades necessárias ao trabalho com os estudantes com deficiência/NEE 
ser-lhe-á possível conduzir um processo pedagógico voltado à aprendizagem e ao de-
senvolvimento humano. 

• Modificação na postura dos professores quanto à predisposição, isto é, ao envolvi-
mento no processo de escolarização dos estudantes com deficiência/NEE. Entende-se 
que para que isso aconteça é premente o investimento em formações continuadas, que 
possibilitem aos docentes ressignificarem sua função, compreendendo sua relevância 
no processo de escolarização e desenvolvimento psicointelectual dos estudantes. Essa 
transformação na forma de atuação demanda tempo e domínio teórico sobre o pro-
cesso de aprendizagem e humanização dos estudantes, público da Educação Especial.

Destaca-se que o professor deve trabalhar a partir da perspectiva da compensação pro-
posta por Vygotsky (1997), isto é, da concepção de que o organismo trabalha de modo a com-
pensar o defeito. Com isso espera-se que os professores, tanto da Educação Especial quanto do 
ensino comum, trabalhem para além dos limites impostos à deficiência/NEE para que o aparato 
biológico se reorganize e produza outras vias para a apropriação dos conhecimentos culturais 
historicamente produzidos, ainda que de maneira lenta.
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A presente pesquisa revelou que, da forma como está implantado, o Trabalho Ombreado 
não promove a humanização necessária aos estudantes com deficiência/NEE. Na verdade, o 
grande desafio decorre do fato de a escola inserir-se no contexto da sociedade capitalista, no 
qual se sabe quão desigual é a possibilidade de apropriação de bens culturais, tanto materiais 
quanto não materiais, o que se acentua aos estudantes público da Educação Especial, quando 
além dos limites impostos pela lógica do modo de produção capitalista, ainda se negligencia o 
direito à aprendizagem indispensável ao desenvolvimento humano.

Os resultados obtidos indicaram que o Trabalho Ombreado entre o professor do ensino 
comum e o de Educação Especial pode favorecer o processo de inclusão. No entanto, são im-
prescindíveis políticas públicas que possibilitem aos docentes as condições de trabalho, espaço 
e tempo para que esse Trabalho Ombreado possa redimensionar-se. 

Entende-se que, para essa materialização, é premente o investimento em formações con-
tinuadas que possibilitem aos docentes ressignificarem sua função, compreendendo sua rele-
vância no processo de escolarização e desenvolvimento psicointelectual dos estudantes. Essa 
transformação na forma de atuação demanda tempo e domínio teórico sobre o processo de 
aprendizagem e humanização dos estudantes, público da Educação Especial. Espera-se ainda 
que este estudo permeie novas discussões e reflexões relacionadas ao direito à aprendizagem de 
todos que chegam à escola. 
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INTRODUÇÃO 

As avaliações em larga escala estão ligadas à qualidade da educação, visto que 
são políticas públicas educacionais voltadas para a análise contextualizada do 
desempenho dos estudantes para compreensão dos resultados do processo en-
sino-aprendizagem. No contexto do ensino médio, além da avaliação realizar 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), também é aplicado o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). A primeira edição ocorreu em 1998, mas foi a partir de 2009 que o 
Enem, em um novo formato, tem sido a principal porta de entrada para a educação superior por 
meio de programas governamentais como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e bolsas de 
estudos em instituições particulares ou de intercâmbios e ingresso em universidades portugue-
sas, os quais serão apresentados ao longo deste ensaio. 

Os objetivos do exame se baseiam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 
nº 9.394/1996, que ressalta no seu artigo 35 que o ensino médio tem por objetivo consolidar e 
aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental; a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania; aprimorar o estudante como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; compreensão dos fun-
damentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 
no ensino de cada disciplina. 

Além disso, com a reforma do Novo Ensino Médio1, prevista pela Lei nº 13.415/20172, a 
matriz curricular da etapa foi alterada e aos poucos essa atualização vem atingindo as escolas de 
ensino médio brasileiras. Com isso já é prevista a mudança do ENEM para um novo formato de 

1 A reforma se pauta de acordo com a matriz curricular de cada estado, formulada de acordo com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). A implementação está acontecendo de forma progressiva, em 2021 já existem escolas 
que estão seguindo o novo formato curricular. 
2 Conversão da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. 
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acordo com a nova realidade da etapa final da educação básica. 

Dentro desse cenário, este ensaio apresenta uma reflexão acerca da conceitualização da 
juventude e a moratória social de Margulis (2001) com relação ao ENEM, pensando na atribui-
ção de democratização e acesso à educação superior do exame e o processo de emancipação do 
jovem. Essa relação está pautada no impacto que o exame tem tanto na construção de um ensino 
médio propedêutico como na projeção de uma forma de concretização do sonho dos jovens em 
inserir-se no mercado de trabalho, na busca por melhores oportunidades e ascensão social. Por 
consequência, esses fatores estão ligados com a lógica mercantil de qualificação para o “suces-
so” profissional, por isso a escola se moldou a partir de tais demandas. Com o destaque para 
as aprovações, é possível perceber os altos índices de inscritos para realização do exame, por 
exemplo, em 2014, houve o maior quantitativo de inscritos na história do exame com o total de 
9,5 milhões de inscritos. Em sua mais recente edição, em 2020, 6,1 milhões inscritos no exame. 

Para essa conversa foram consultados os trabalhos de Arroyo (2014); Dayrell; Carrano 
(2014); Krawczyk (2014); Margulis (2001); Margulis; Urresti (1996) e Weller (2014). Tais tra-
balhos apresentam uma compreensão de juventude e ensino médio, e dão base teórica para a 
discussão apresentada a partir da caracterização da juventude, identificação do ensino médio e 
a importância da escola como contribuinte para a formação do projeto de vida dos jovens. Além 
disso, também é analisado o ENEM como o principal exame aplicado no ensino médio e como 
um agente que está ligado com a temática da juventude e ensino médio.

A questão guia do presente estudo é: qual a contribuição do Exame Nacional do Ensino 
Médio para a moratória social da juventude? Para responder tal questionamento, este trabalho 
caracteriza o conceito de juventude a partir da lógica social de moratória, identificando a im-
portância do ENEM como acesso ao mercado de trabalho e à educação superior e, por fim, uma 
reflexão acerca dos assuntos já apresentados com uma percepção da contribuição do exame 
para o processo de construção dos projetos de vida de jovens do ensino médio. Antes de chegar 
em tal ponto, apresenta-se uma breve contextualização do exame a partir da sua apresentação 
histórica e os passos dados ao longo desses anos de aplicação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO EXAME 
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

Para aprofundar ainda mais a discussão pretendida, se faz necessário entender a política 
pública educacional que é objetivada neste artigo, o ENEM. Para isso, será apresentada a sua 
construção e implementação como política de avaliação em larga escala e implicações no cená-
rio escolar e por consequência nos projetos de vida dos jovens. 

O Enem é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP), criado pelo Ministério da Educação no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, em 1998, para avaliar o desempenho de estudantes de escolas de ensino médio públi-
cas e particulares a fim de contribuir para a elaboração de políticas públicas no ensino brasileiro. 
Além disso, apresenta-se a Portaria nº 438/1998, artigo 1º, do Ministério da Educação, assinada 
pelo ministro Paulo Renato Souza, que informa os objetivos do exame, sendo estes ligados à for-
mação continuada e inserção no mercado de trabalho tanto para ingressos quanto para egressos 
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do ensino médio, além de proporcionar acesso à educação superior e a cursos profissionalizan-
tes pós ensino médio.

Os objetivos do exame estão pautados para reforçar a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (1996), em seu artigo 35, que ressalta que o ensino médio tem por objetivo con-
solidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental; a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania; aprimorar o estudante como pessoa humana, incluindo a forma-
ção ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina.

Como já dito, a primeira edição do exame foi em 1998 e ao longo dos anos recebeu desta-
que pela crescente quantidade de inscritos, aceitação das universidades e políticas de acessibili-
dade. Essas conquistas foram proporcionadas por políticas de incentivo para a participação no 
exame, pois sem a adesão dos participantes não seria possível coletar os dados sobre o desempe-
nho escolar no ensino médio. Os programas e as iniciativas para a sua melhoria foram criados 
nos governos de Lula e Dilma e serão apresentados a seguir. 

Em 2004, com o ProUni, a nota do exame começou a ser usada para concessão de bolsas 
de estudos integrais e parciais em instituições de educação superior particulares. Em seguida, 
no ano de 2009, com o novo formato do ENEM, em que suas provas passaram a ter 180 questões 
objetivas, 45 para cada área do conhecimento (Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas 
tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas), e 
redação. Nesse mesmo ano, com a criação do SISU, que foi instituído somente em 2012, com a 
Portaria Normativa nº 21 de 05 de novembro de 2012, sendo este um sistema que oferece vagas 
nas instituições públicas de ensino superior a partir de suas informações e notas dos candidatos. 

O FIES foi criado em 2010 e atualizado em 2017 pela Lei nº 13.5303 para utilização da 
nota do exame para concessão de financiamento dos estudos custeados pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil. Mas precisamos falar sobre a realidade e de acordo com estudo4, em 2021, 
cerca de 1 milhão de estudantes estão inadimplentes com o fundo. Fato que comprova as incer-
tezas da moratória social, pois nem sempre quando o jovem termina o curso consegue ingressar 
no mercado de trabalho logo em seguida, fato que gera frustração e arrependimento sobre a área 
escolhida. 

Além desses programas, o ENEM, em sua trajetória histórica, também foi utilizado como 
porta para os estudos em instituições internacionais a partir da participação na seleção para o 
Ciências Sem Fronteiras, em 2013, programa de bolsas de intercâmbio e de mobilidade inter-
nacional. E desde 2014 pelo ingresso em universidades de Portugal que adotaram o programa 
progressivamente e agora em 2021 somam 50 instituições. 

Como estratégia de acessibilidade à comunidade surda, desde 2018, por meio de editais, 
videoprovas, cartilhas e campanhas em Língua Brasileira de Sinais (Libras), intitula o Enem em 
Libras. Com isso, percebe-se o grande passo dado de inclusão para o entendimento que todos 
têm a oportunidade de seguirem os seus sonhos. 

Cabe ressaltar que em 2017 foi aprovada a Lei nº 13.145, de 16 de fevereiro de 2017, que 

3 Conversão da Medida Provisória nº 785, 7 de dezembro de 2017
4 SALDO de inadimplência do Fies subiu de R$ 2,5 bi para R$ 6,6 bi em dois anos. Jornal Hoje, 17 set. 2021. Dispo-
nível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/09/17/mais-de-1-milhao-de-formados-estao-ha-mais-de-
-3-meses-sem-pagar-o-fies.ghtml. Acesso em: out. 2021. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/09/17/mais-de-1-milhao-de-formados-estao-ha-mais-de-3-meses-sem-pagar-o-fies.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/09/17/mais-de-1-milhao-de-formados-estao-ha-mais-de-3-meses-sem-pagar-o-fies.ghtml
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altera a LDB, aprovando a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e reformula os padrões 
curriculares do ensino médio. Com isso, no caso da etapa final da educação básica, fica disposta 
sua divisão entre a formação geral e os itinerários formativos, pautados então nas áreas dos co-
nhecimentos (Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da natu-
reza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas). Com essa mudança, a atualização 
do exame do ensino médio está prevista para que ocorra em 2024, após a implementação total 
da reforma curricular nas escolas brasileiras. 

Em suma, considerando o histórico do ENEM, nota-se que foi uma política pública de 
avaliação em larga escala instaurada em 1998 que, além do atributo de avaliar os concluintes 
do ensino médio, também incentiva aos ingressantes e egressos do ensino médio a acessarem a 
educação superior. Como complemento, como tal atribuição, o exame tem forte influência na 
idealização do projeto de vida dos jovens, um importante passo para a moratória social desen-
volvida por Margulis (2001), como já apresentado. 

Para além, pensando ainda nos conceitos apresentados, Arroyo (2014) faz uma relação 
entre o ensino médio propedêutico e a construção da identidade. Ao mesmo tempo que os vesti-
bulares possibilitam o ingresso na educação superior, eles limitam o currículo do ensino médio 
pelo foco apenas na aprovação nas provas e não nos estudantes como indivíduos. 

A ênfase no caráter propedêutico gera tensões na construção de identidades do 
próprio Ensino Médio dos currículos, dos seus educandos e dos seus profissionais. 
Identidades instáveis, duplas. A identidade docente não pode ter como referente a 
condição de educador de adolescentes, jovens, logo, uma identidade fora do foco que 
os obriga a manter o foco identitário na função preparatória para o próximo nível, o 
nível superior (ARROYO, 2014, p. 69).

Por fim, a fala de Arroyo reforça a importância de entender como o foco nas aprovações 
geram a limitação curricular, que corrompe a função da escola de facilitar a compreensão dos 
estudantes como idealizadores dos seus próprios projetos de vida. Apesar disso, existem dife-
rentes percepções, as quais revelam as avaliações como limitadores e, também, como produtoras 
para a realização de um sonho, que é acessar a educação superior em busca de novas oportuni-
dades de progressão de vida e no mercado de trabalho.

JUVENTUDE E ESCOLA 

Para essa conversa, é importante entender que o conceito de juventude não está ligado 
apenas a um conceito biológico, mas também às relações sociais que um indivíduo tem no con-
texto em que vive. Com isso, para entender a problemática apresentada neste ensaio, a partir de 
uma compreensão guiada por Margulis (2001) sobre a moratória social, ou seja, a partir do en-
tendimento do conceito de juventude e a sua transição para a vida adulta. Tal passo é importante 
ser esclarecido, pois não se trata apenas de uma etapa determinada por um início e um fim, mas 
sim como uma ideia permeada por contextos biológicos, psicológicos e sociais. Neste trabalho é 
abordada uma lógica social, trazendo o conceito que o jovem se tornou adulto ao adquirir inde-
pendência financeira, conquista da casa própria, formação de uma família e autonomia esperada 
para um “adulto”. 
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Como apresentado por Margulis (2001), o conceito de juventude social é referenciado 
para uma determinada classe de jovens que se aproveitam da falta de exigências enquanto não 
completam a escolarização e atingem a maturidade social e econômica. Ou seja, para o autor, 
esse período da vida é marcado pelo espaço de permissividade ou absorção dos deveres de uma 
pessoa adulta. Dessa forma, ao se pensar no conceito de moratória social, para o autor ainda em 
destaque, este é formado pela transição apresentada, iniciando-se pelas preocupações e inserção 
em atividades econômicas até a construção de uma família e um lar. 

Após a compreensão sobre o conceito de moratória, surge o questionamento: então, quem 
são os jovens do ensino médio e qual é o papel da escola nesse processo? A fim de elucidar a rela-
ção da escola com a construção da identidade jovem e produção dos projetos de vida, através da 
contribuição da escola, Dayrell e Carrano (2014, p. 107) apresentam que “enxergar o jovem pela 
ótica dos problemas é reduzir a complexidade desse momento da vida. É preciso cuidar para não 
transformar a juventude em uma idade problemática, confundindo-a com as dificuldades que 
possam afligi-la”. Tal afirmação é necessária para a nossa reflexão, pois a juventude está pautada 
no esforço para a conquista de sonhos, como já pontuado, sendo estes, por vezes, influenciados 
por uma lógica mercantil de ingressar no mercado de trabalho e ilusão por melhores condições 
de vida.

Não obstante, é de praxe entender como participantes desse processo apenas aqueles que 
estão matriculados no ensino médio regular, porém, tal fato não corresponde com a realidade. 
De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua 20195, os jovens 
da faixa etária de 15 a 17 anos, 71,4% estão matriculados no ensino médio. Além deste número, 
28,6% correspondem aos que estão matriculados no ensino fundamental, alfabetização de jo-
vens e adultos ou fora da escola. 

A partir dessa perspectiva, é possível perceber que não se deve levar em consideração a 
idade ou escolarização, mas ao se pensar em moratória social, apresenta-se a relação do indiví-
duo com a sociedade. Pois deve-se considerar que nem todos os jovens vão percorrer o caminho 
esperado pela sociedade, de finalizar a educação básica com a idade estipulada, ingressar na 
educação superior logo em seguida, conquistar um emprego com uma boa remuneração e assim 
construir uma família. Tais passos não são predeterminados, por isso é relevante a reflexão sobre 
a moratória social para os jovens, a fim de que a cada passo a escola e a sociedade cobrem me-
nos da juventude em cada etapa e que sejam oferecidas oportunidades efetivas de crescimento 
profissional. Pois o aceleramento desta transição pode acarretar a precarização da valorização 
do trabalho, pois sem a qualificação estreitam ainda mais as oportunidades e seguiram para 
serviços de baixa remuneração. 

Esse cenário é ilustrado pelo relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), a partir de suporte técnico do Todos pela Educação do Ministério 
da Educação e Itaú Social, dos adultos de 25 a 64 anos, 47% não concluíram o ensino médio6. 
Dado este que reforça as desigualdades existentes por diversos motivos relacionados à família, 
saúde, questão financeira, criminalidade, entre outros. Com isso, adolescentes abandonam os 

5  IBGE. Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD) 2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.pdf Acesso em: abril de 2021.
6 BEZERRA, G. 47% da população adulta não concluiu o ensino médio, diz pesquisa. Correio Braziliense Onli-
ne, Brasília, 2021. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/07/
4935598-47--da-populacao-adulta-nao-concluiu-o-ensino-medio-diz-pesquisa.html. Acesso em: set. 2021.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.pdf
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/07/4935598-47--da-populacao-adulta-nao-concluiu-o-ensino-medio-diz-pesquisa.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/07/4935598-47--da-populacao-adulta-nao-concluiu-o-ensino-medio-diz-pesquisa.html
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estudos para tentar ingresso no mercado de trabalho, que não é fácil e explica o alto índice de 
desemprego brasileiro. 

Dentro de todo esse processo existe, como política pública educacional, voltada para a 
democratização do acesso à educação superior e para a juventude, o ENEM. Uma política que, 
além de prover informações acerca da qualidade do ensino médio, traz consigo a responsabi-
lidade de abrir portas para a qualificação profissional. Com isso, como objeto desta reflexão, o 
próximo tópico busca analisar a importância do exame para a juventude, a fim de entendermos 
a sua relação com a moratória social. 

JUVENTUDE E EXAME 
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Com o crescente índice de desemprego no Brasil, a busca pela mão de obra qualifica-
da está cada vez mais evidente. De acordo com os dados disponibilizados no site do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 4º semestre de 2020, 13,9 milhões de pessoas 
estavam desempregadas. A partir dessa informação é possível inferir que a educação superior 
é uma porta de entrada para a qualificação desses profissionais. Desse modo, em consonância 
com a ideia, o Enem, como política pública vinculada a outros programas governamentais, já 
apresentados neste ensaio, tem por finalidade auxiliar no “pontapé” inicial pela busca por tais 
sonhos e projetos de vida dos jovens. 

Para conceitualizar o termo projeto de vida, Weller (2014) faz uma apresentação do con-
ceito de projetos vitais a partir do estudo do psicólogo norte-americano William Damon a partir 
do livro traduzido para o português, O que o jovem quer da vida. Ela reafirma o escrito do autor 
à contextualização os projetos vitais que, 

são metas de maior alcance e pensadas para um período mais longo. Elas podem 
estar relacionadas à busca de sentido para a vida pessoal, mas vão além disso, apre-
sentando também um componente social ou coletivo, entre outros: o desejo de fazer 
a diferença no mundo, de ajudar outras pessoas, de contribuir com causas maiores. 
(WELLER, 2014, p. 140)

Reforçado pela autora ainda em destaque, os projetos vitais são aqueles que representam o 
ser individual, mas sem deixar de lado a sua relação com a sociedade. A partir dessa perspectiva 
integrada à psicologia positiva, nota-se que o jovem, em sua etapa de vida, com conflitos da ida-
de, precisa definir, a partir dos seus interesses e do coletivo, os seus projetos futuros para a vida. 
Aprofundando essa ideia, Weller (2014, p. 141) apresenta

Outras questões estão relacionadas à posição que ocupam no mundo, às possibilida-
des de mudar seus destinos pessoais, de romper com barreiras impostas pelo meio 
social de origem, de superar situações de discriminação e de violência que, muitas 
vezes, limitam a construção de projetos de vida. A convivência no espaço escolar, os 
componentes curriculares com todos os seus limites, as atividades que extrapolam 
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o contexto das aulas, assim como as relações estabelecidas com os profissionais da 
educação, são elementos constitutivos para a construção de projetos de vida. 

Assim, a apresentação de Weller (2014) é chave para entender a relação entre o conceito 
de moratória social de Margulis (2001) com o Exame Nacional do Ensino Médio. Visto que, 
retomando a discussão estabelecida, é importante frisar o papel do ENEM na democratização 
do acesso às instituições de educação superior e no processo construção de um projeto de vida 
a partir da concepção apresentada do jovem como pertencente à sociedade e idealizador da sua 
progressão social.

Nesse debate, se encaixa a moratória social como transição estabelecida pela sociedade. 
Para Margulis e Urresti (1996), a preocupação das camadas populares com tempo livre e desem-
prego acarreta o processo precoce de moratória, determinado pela entrada no mercado de tra-
balho sem formação, ajuda de custo para a família, independência financeira ainda com pouca 
idade. Com isso, acontece a precarização do trabalho, pois na lógica de mercado, sem qualifi-
cação, os trabalhadores só alcançam serviços de baixa remuneração e poucas oportunidades de 
progressão de carreira. Assim, reafirmo os dados de estudo já apresentados que reforçam que 
quase a metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino médio, perspectiva esta 
que representa a realidade de grande parte dos formados no ensino superior. 

A partir dessa ideia, o princípio de democratização ocupa um espaço de oportunidade 
para as camadas populares acessarem a educação superior por meio do ENEM e programas 
governamentais: ProUni, SISU, FIES, bolsas de estudos, vistos como um facilitador nesse pro-
cesso. Hoje em dia, além dos estudantes do ensino médio, pessoas concluintes da etapa realizam 
a prova a fim de que os seus projetos de vida, desejo pela ascensão social e ingresso no merca-
do de trabalho sejam concretizados. Por isso, é possível observar o alto índice de inscritos no 
exame, sendo que, de acordo com o Ministério da Educação, o ENEM 2020 recebeu 6.121.363 
inscrições. Desses, 6.020.263 se inscreveram para a aplicação da prova impressa e 101.100 para 
a versão digital.

Porém, não é deixado de lado os problemas enfrentados após a conclusão dos cursos na 
educação superior. Pois, mesmo com as notáveis possibilidades proporcionadas de ingresso no 
mercado de trabalho, existe a dificuldade de espaço e adequação. 

Como é visto na PNAD Contínua, do IBGE, entre o último trimestre de 2019 e o último de 
2020, o número de trabalhadores com ensino superior subutilizado passou de 2,5 milhões para 
3,5 milhões, um aumento de 43%. Nessa pesquisa, os subutilizados compreendem os desempre-
gados, os subocupados (aqueles que trabalham menos que 40 h semanais), os desalentados (que 
desistiram de procurar emprego) e aqueles que gostariam de trabalhar, mas por outros motivos 
familiares, saúde, entre outros, não se encontravam disponíveis no momento.

Nessa mesma pesquisa, a taxa de desocupação entre os trabalhadores que possuem ensino 
superior estava em 5,6% no quarto trimestre de 2019 e passou para 6,9% no mesmo período 
em 2020, um aumento de 1,3 ponto percentual. Taxas que acompanham o grande número de 
desocupação entre os trabalhadores brasileiros, que chegou no último trimestre (março, junho 
e julho) divulgado pelo IBGE, em 13,7% da população. 

Então, apesar de o exame ser chave para a democratização da educação superior e pos-
sibilitar o acesso e concretização dos sonhos dos jovens de moratória social, ainda há a forte 
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incidência de desocupação desses formados no Brasil. Dados que mostram a necessidade de 
pensarmos em políticas públicas de acesso ao mercado de trabalho após a conclusão de cursos 
superiores. 

Para fechar a reflexão, é importante compreender que uma avaliação estabelecida em 
1998, tendo como atribuição examinar o desempenho dos estudantes egressos do ensino médio, 
ao longo da sua formação como avaliação em larga escala e interligação com outras políticas 
públicas, foi tomado um espaço não esperado. O alto índice de desemprego e as exigências do 
mercado de trabalho por qualificação têm levado a um ensino médio propedêutico. Sua ligação 
com a concretização do sonho dos jovens de ingressar na educação superior para o começo de 
uma carreira profissional pretendida é causada por essa realidade. Além disso, a inserção no 
mercado de trabalho e o alcance da independência esperada no conceito de moratória social 
passam a ser estabelecidos com a finalização dos estudos em uma instituição superior.

CONCLUSÃO 

O processo de moratória social da juventude e os vestibulares estão relacionados ao sonho 
de acessar a educação superior através da escolha profissional por um curso ou carreira alme-
jada. Como política pública educacional voltada para os jovens nesta faixa etária, o ENEM se 
caracteriza como responsável pelo processo de democratização da educação superior, através do 
seu vínculo com outras políticas governamentais para o mesmo público. Com isso, além do seu 
papel de contribuinte para a compreensão do desempenho no ensino médio, também passou a 
ser foco dos jovens como porta de progressão social e ingresso em instituições superiores. 

Como apresentado neste texto, é reforçado nesta conclusão o conceito de moratória social 
de Margulis (2001), que se espera nesse processo que o indivíduo alcance a autonomia, inde-
pendência financeira, responsabilização para construir uma família, entre outros passos que se 
esperam na fase adulta. Essa conceitualização está interligada à construção dos projetos de vida, 
estudado por Weller (2014), que através das experiências que o ser tem, tanto em sociedade 
como individuais, vão interferir nesse processo de definição de um projeto. Reforçado pelo texto 
que institui o Novo Ensino Médio7 sobre o papel do currículo do ensino médio no “projeto de 
vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”.

Ao se pensar na idade escolar, salienta-se o papel da escola como facilitadora na autoi-
dentificação do ser como pertencente à sociedade e contribuindo para a melhora desta. Como 
ponto em comum entre os textos referenciados, a escola se apresenta como mediadora nesse 
processo, tanto a partir do entendimento sobre cidadania, participação e democracia, como 
também sobre as práticas pedagógicas dentro da construção da identidade dos jovens. Porém, a 
preocupação com a especialização posterior dá voz a um ensino médio propedêutico, apesar da 
relevância no ingresso na educação superior que não deve ser considerado como fator exclusivo 
e determinante para um processo de moratória social. A fim de provocar ainda mais a reflexão, 
fica outra questão: como essa pressão sobre os jovens pode afetar nas suas relações sociais com 
a sociedade? 

7 Lei nº 13.415, 16 de fevereiro de 2017.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de dissertação de mestrado, cujo objetivo consiste em ana-
lisar as trajetórias educacionais de estudantes cujas famílias são beneficiárias 
do Programa de transferência de renda Bolsa Família, tomando seus percursos 
escolares como possíveis evidências da realização do direito ao acesso, perma-

nência e conclusão da educação pública nos anos finais do ensino fundamental, bem como de 
acesso ao ensino médio. O estudo, com caráter quantitativo e longitudinal, definiu como coorte 
inicial os alunos vinculados ao Programa Bolsa Família e matriculados no 6º ano do ensino 
fundamental em escolas situadas no município de Curitiba em 2013, a fim de acompanhar seus 
percursos entre os anos de 2013 e 2017. 

Estudar as trajetórias educacionais, principalmente dos estratos mais pobres da população 
brasileira, implica em direcionar o olhar para o direito à educação e compreender a materialida-
de deste direito, de forma a analisar a realização dos princípios de igualdade e equidade educa-
cional de forma complexa e articulada entre os múltiplos ideais de igualdade de oportunidades, 
de condições, de tratamento e de resultados em relação à oferta e realização da educação para 
todos os segmentos sociais.  

Essas dimensões de realização do direito à educação – de acesso, condições, tratamento e 
de resultados – estão relacionadas ao campo da política educacional e o ultrapassam, instigando 
uma reflexão sobre o lento processo de expansão e democratização da escola pública e como o 
acesso à educação foi marcado por fortes desigualdades na história do Brasil, inviabilizando a 
inserção de grandes contingentes da população, mesmo nos níveis mais elementares do ensino 
durante um longo período. As desigualdades educacionais no país podem ser percebidas, de 
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acordo com Sampaio e Oliveira (2015, p. 512), “ora pelo não acesso ao sistema escolar, ora pela 
exclusão dentro do próprio sistema ou, ainda, pelo acesso a padrões diferentes de qualidade 
educacional”. 

Diante dessa realidade, compreende-se que o Programa Bolsa Família (PBF) foi criado 
como um mecanismo de redução da pobreza, combate à fome, acesso às políticas públicas es-
senciais e transferência direta de renda. Foi criado a partir da Lei nº 10.836/2004, regulamen-
tado pelo Decreto nº 5.209/2004 e surgiu no auge da discussão sobre a necessidade de garantia 
de segurança alimentar às famílias brasileiras, mediante o cumprimento de condicionalidades 
que envolvem as políticas públicas da educação, saúde e assistência social. As contrapartidas do 
âmbito educacional envolvem a matrícula e frequência escolar mínima de 85%, para crianças e 
adolescentes com idade entre 6 e 15 anos, e de 75%, para adolescentes entre 16 e 17 anos. 

Os dados do PBF foram utilizados para analisar as trajetórias escolares de estudantes po-
bres, considerando a participação no programa como uma proxy de nível socioeconômico para 
identificar uma parcela vulnerável da população, historicamente excluída e submetida a desvan-
tagens que se acumulam e se interpõem à realização do pleno direito à educação básica. Para 
tanto, foram utilizados os dados obtidos por meio do Sistema de Informação do Acompanha-
mento da Frequência Escolar do Bolsa Família (Sistema Presença), um instrumento de gestão 
intersetorial que apresenta registros capazes de fornecer elementos consistentes para observar 
as trajetórias dos estudantes que compõem a coorte desta pesquisa. O estudo lança mão de re-
cursos da estatística descritiva para apresentar análises acerca da distorção idade-série, fluxo e 
transições entre as séries e anos escolares e taxa de rendimento, fatores que podem incidir sobre 
os percursos dos alunos, revelando alguns aspectos pertinentes ao processo de escolarização dos 
mesmos. 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa de abordagem longitudinal não é comumente utilizada na 
área da educação no Brasil. Essa perspectiva, também denominada estudo de coorte, permite 
verificar as transformações envolvendo um mesmo grupo de participantes – que apresentam 
alguma característica em comum – durante um período prolongado, bem como as situações 
inicial e final de determinado fenômeno, possibilitando uma análise acerca de alguns elementos 
pertinentes durante este percurso. “Neste caso, os indivíduos do estudo não mudam ao longo 
do tempo, permanecem os mesmos para que seja possível analisar as mudanças desse grupo” 
(SCHNEIDER et al., 2021, p. 361).

As informações referentes a cada ano foram organizadas de forma a permitir o acom-
panhamento de sua situação educacional por meio do Número de Identificação Social (NIS)1 
de cada estudante, o que também possibilita a identificação de situações envolvendo violação 
de direitos, ausência ou omissão do poder público em relação à garantia do direito à educação 
compulsória. 

1 Refere-se ao número do aluno no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O estudante é 
identificado por meio desse código, o que possibilita que os operadores do Sistema Presença façam os registros 
necessários. 
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O banco de dados inicia com 4.397 estudantes considerados ativos no Sistema Presença, que 
estavam em acompanhamento pelo PBF, matriculados no 6º ano do ensino fundamental (EF) em 
escolas das redes municipal, estadual e privada situadas no município de Curitiba, representando 
100% da coorte que compõe a pesquisa. Em 2017, este número reduz para 1.390 estudantes, apre-
sentando um quantitativo de 3.007 alunos que deixam de ser monitorados pelo Sistema (também 
chamados de casos ausentes ou missing), o que significa que apenas 31,6% da coorte inicial se man-
teve até o final do período temporal analisado. Esse aumento gradativo e contínuo do número de 
estudantes ausentes ou sem acompanhamento no Sistema Presença é um dos desafios enfrentados 
em pesquisas com caráter longitudinal, como explorado por SAFI (2015) em relação ao proble-
ma da atrição2, o que pode limitar as possibilidades de análise e o acompanhamento dos casos. 
Contudo, mesmo com tais limitações referentes ao banco de dados, este estudo permitiu observar 
algumas características importantes acerca das trajetórias educacionais dos estudantes em situação 
de pobreza e extrema pobreza inseridos no Programa Bolsa Família.

DISTORÇÃO ENTRE IDADE E SÉRIE (DIS) 
DOS ESTUDANTES VINCULADOS AO PBF 

O PBF prevê o cumprimento de condicionalidades no campo educacional, como matrí-
cula em instituição de ensino e um percentual mínimo de frequência exigido pelo Programa. 
Alguns estudos (SANTOS JUNIOR, 2012; ABREU; AQUINO, 2017; MARTINS et al., 2017; SIL-
VA; PASSOS, 2018; BONFIM, 2018) apontam que o PBF, inicialmente, cumpre com os objetivos 
propostos: contribui para ou reforça o acesso e permanência na escola às camadas mais vulnerá-
veis da população. As crianças e os adolescentes pobres estão inseridos no universo escolar – na 
escola pública – garantindo a dimensão do acesso. Entretanto, Peregrino (2010, p. 18) assevera 
que “os jovens têm hoje maior acesso à escola, permanecendo nela por mais tempo. Mas esta 
“estadia” é preenchida por reprovações sistemáticas, abandonos episódicos e, em determinadas 
circunstâncias, saídas definitivas”. 

Para detectar a distorção idade-série, é preciso utilizar duas variáveis sobre os estudantes 
– a idade ou data de nascimento e a série escolar frequentada. Tais informações compreendem 
características importantes sobre os estudantes que, por alguma razão, não seguiram o fluxo 
escolar considerado regular e apresentam uma faixa etária superior à considerada adequada 
para determinada série escolar. Dito isso, a idade pode ser um importante indicador acerca da 
precariedade no processo de escolarização dos estudantes, podendo abarcar situações como o 
ingresso tardio na escola, reprovação ou retenção em alguma série, migrações e transferências, 
abandono temporário dos estudos e demais percalços que interferem, direta ou indiretamente, 
sobre o processo de escolarização, podendo ocasionar trajetórias escolares intermitentes (COS-
TA; BARTHOLO, 2014; PEREGRINO, 2010). 

A Tabela 1 indica a faixa etária dos estudantes que compõem a coorte desta pesquisa e a 
idade dos estudantes igualmente matriculados no 6º ano do EF, em 2013, no município de Curi-
tiba, de acordo com os dados do Censo Escolar. 

2 “Este termo designa a perda de observações ao longo do procedimento de coleta de dados” (SAFI, 2015, p. 258), 
o que pode ser entendido como a perda de indivíduos ao longo do período estabelecido ou o recorte temporal da 
pesquisa, impossibilitando o seu acompanhamento – no caso do presente estudo, impossibilitando o acompanha-
mento do estudante no Sistema Presença entre os bimestres e /ou anos.
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Tabela 1 – Cotejamento dos dados referentes à faixa etária dos estudantes no Sistema Presença e Censo Escolar, 6º 
ano do EF, Curitiba, 2013

CATEGORIA IDADE 
2013

SISTEMA PRESENÇA CENSO ESCOLAR

FREQUÊNCIA PERCENTUAL % FREQUÊNCIA PERCENTUAL %

IDADE 
INFERIOR À 

COMPATÍVEL

7 1 ,0

50,2

0 0

87,3

8 1 ,0 1 ,0

9 1 ,0 2 ,0

SEM 
DISTORÇÃO 
IDADE-SÉRIE

10 2 ,0 202 0,7

11 79 1,8 18284 66,2

12 2128 48,4 5646 20,4

COM 
DISTORÇÃO 
IDADE-SÉRIE 
(ATRASO DE 
DOIS ANOS 
OU MAIS)

13 1152 26,2

49,8

1938 7,0

12,7

14 605 13,8 1019 3,7

15 284 6,5 383 1,4

16 119 2,7 107 0,4

17 21 ,5 31 0,1

18 4 ,1 8 ,0

TOTAL 4397 100,0 100 27621 100,0 100

 Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema Presença (2013) e Censo Escolar (INEP, 2013).

O percentual de estudantes vinculados ao PBF no município de Curitiba, que estão em 
situação de distorção idade-série, considerando todas as matrículas de ensino regular, que é de 
27,5% para os anos finais do ensino fundamental e, especificamente, de 30,8%, para o 6º ano do 
EF, encontra-se acima da média geral nacional. No estado do Paraná, o percentual de estudantes 
com defasagem entre a idade e a série é de 19,5% para o segundo segmento do ensino funda-
mental e de 18,8% para o 6º do EF3.

A entrada tardia dos estudantes nos anos finais do EF aponta para a possibilidade de tra-
jetórias escolares acidentadas, com histórico de repetências, evasões, início ou ingresso tardio 
do aluno na etapa do ensino fundamental ou outras situações que afetam os seus percursos. 
O processo de escolarização dos estudantes indica que eles ainda herdam “o histórico de defa-
sagens idade-série acumulado nos anos anteriores da escolarização” (CARRANO et al., 2015, 
p. 1441), ressaltando um processo precário de subescolarização que atinge principalmente os 
jovens pobres (CARRANO et al., 2015). A trajetória escolar nos anos iniciais (1º ao 5º ano) foge 
do escopo desta pesquisa, no entanto, acredita-se que uma parte dos 49,8% dos estudantes que 
apresentaram distorção idade-série, ou seja, defasagem igual ou superior a dois anos entre a 
idade do estudante e a série de matrícula, conforme expresso na Tabela 1, “acumulam” os anos 
de escolarização precária do segmento anterior, notadamente quando se trata de alunos que es-
tavam nos anos finais do EF aos 17 ou 18 anos de idade – quando já deveriam estar concluindo 
a etapa do ensino médio. 

3 Informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em Indicadores 
Sociais – Taxa de Distorção Idade-Série, Brasil, regiões e UFs – 2013. Disponível em: inep.gov.br. Acesso em: 01 
out. 2020.
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A faixa etária considerada como ideal – dos 10 aos 12 anos, ou seja, que não apresenta 
defasagem entre a idade do estudante e a série em que está matriculado, expõe diferenças signi-
ficativas entre os dois bancos de dados analisados. Dos estudantes matriculados no 6º ano em 
2013 na cidade de Curitiba, 87,3% não apresentam distorção idade-série, enquanto isso ocorre 
com apenas 50,2% dos estudantes vinculados ao PBF. Essa diferença é bastante acentuada e pode 
demonstrar quanto o sistema de ensino se mostra pouco inclusivo e bastante intolerante com 
estudantes mais pobres, que são os mais afetados pelo fracasso escolar e pelas barreiras criadas 
pelo próprio sistema. 

Enquanto no Sistema Presença, que apresenta os dados apenas dos estudantes beneficiá-
rios do PBF, aqui tomado como um indicador da condição de pobreza desses estudantes, a 
média de idade dos alunos matriculados no 6º ano do EF em 2013 é de 12,8 anos com desvio-pa-
drão de 1,14, a média de idade dos estudantes no Censo Escolar do mesmo ano é de 11,5 anos 
com desvio padrão de 0,96, representando um diferencial de 1,3 anos no perfil dos alunos entre 
os dois bancos de dados. É importante ressaltar a impossibilidade de se fazer uma comparação 
direta entre os dois bancos de dados, uma vez que são fontes diferentes de informações construí-
das com objetivos distintos. Contudo, o cotejamento dessas informações pode contribuir para 
a compreensão das barreiras construídas pelo sistema de ensino nos processos de escolarização 
dos estudantes pobres.

O município de Curitiba apresenta profundas desigualdades quando observadas as ta-
xas de distorção idade-série entre o contingente de estudantes cujas famílias são beneficiárias 
do PBF e o montante de matrículas (geral) do 6º ano do EF. Enquanto a taxa de distorção é de 
apenas 12,7% para o conjunto dos estudantes que compõem as matrículas do Censo Escolar, o 
Sistema Presença apontou um percentual de 49,8% alunos com defasagem escolar. Considera-se 
que essa diferença percentual de 37,1% entre os estudantes do município não é aleatória e está 
diretamente relacionada ao público da pesquisa e às condições de escolarização às quais são 
submetidos. 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FLUXO 
E TRANSIÇÕES ESCOLARES DA COORTE 
ENTRE OS ANOS 2013 E 2017

A tabela de transições indica algumas discrepâncias em relação às trajetórias dos estudan-
tes entre as séries, principalmente na transição entre os anos de 2013 e 2014. De acordo com 
as informações disponíveis, 85,4% dos estudantes que frequentaram o 6º ano do EF em 2013 
permaneceram na mesma série escolar no ano seguinte, indicando um quantitativo de apenas 
12,7% de alunos promovidos para o 7º ano do EF. Contudo, em 2015, 1.560 estudantes (57,3%) 
estavam matriculados no 8º ano da respectiva etapa de ensino, indicando que existe uma pro-
babilidade de parte dos dados referentes à série ou ano escolar de 2014 estarem equivocados. 
Em virtude dessa discrepância, definiu-se pela não utilização dos dados sobre série de matrícula 
de 2014. Dessa forma, algumas das análises apresentadas ao longo desse estudo não incluem as 
informações relativas a esse ano. 

Nos anos posteriores de acompanhamento da coorte da pesquisa, quatro estudantes di-
ferentes apresentaram sua frequência vinculada ao ano/série anterior, ou seja, regrediram no 
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percurso escolar, apresentando matrícula nas séries que compõem os anos iniciais do ensino 
fundamental. Tal fato pode indicar uma reclassificação dos alunos por parte da instituição es-
colar ou erro nos dados inseridos no Sistema Presença – como a troca do código relativo à série 
escolar, por exemplo. 

Tabela 2 – Transições escolares da coorte entre os anos 2013 e 2017 a partir dos dados do Sistema Presença

SÉRIE / ANO / ETAPA 2013 
(COORTE) % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Não informada     39 1,1 16 0,6 436 22,2 357 25,7

Séries anteriores (Ensino Fundamental) 2 0,1 3 0,2 4 0,4

5ª série Ensino Fundamental \ 6º ano EF 4397 100 2951* 85,4 358 13,1 61 3,1 18 1,3

6ª série Ensino Fundamental \ 7º ano EF 438 12,7 695 25,5 78 4,0 18 1,3

7ª série Ensino Fundamental \ 8º ano EF     17 ,5 1560 57,3 201 10,2 61 4,4

8ª série Ensino Fundamental \ 9º ano EF     4 ,1 28 1,0 349 17,8 142 10,2

EJA Segundo Segmento / Anos finais / 
Projovem Urbano / EF não seriado / EJA 
Presencial e Semipresencial – EP (FIC)

    4 ,1 60 2,2 94 4,8 80 5,8

1ª série Ensino Médio         7 ,3 613 31,2 253 18,2

2ª série Ensino Médio             16 ,8 329 23,7

3ª série Ensino Médio             2 ,1 9 ,6

EJA Médio / EM não seriado / EJA Presencial 
e Semipresencial – EP Nível médio /  EM 

integrado não seriada
            81 4,1 93 6,7

Total válido 4397 3455 2724 1965 1390

Ausentes no Sistema   942 1673 2432 3007

TOTAL 4397  4397 4397 4397 4397

Fonte: Elaboração própria com base no Sistema Presença (2013 a 2017).
Nota: As células indicadas em azul representam uma trajetória contínua.

 

A tabela de transições evidencia o que seria uma trajetória escolar contínua ou protegida 
e linear ao apresentar 1.560 estudantes (57,3%) matriculados no 8º ano do ensino fundamental 
em 20154; um contingente de 349 estudantes (17,8%) cursando o 9º ano do EF em 2016 e, ao 
final do período temporal analisado, 253 alunos (18,2%) com matrícula na 1ª série do ensino 
médio, indicando um fluxo contínuo entre as séries, sem interrupções durante o processo de es-
colarização. Durante o percurso escolar ao longo desses cinco anos, um percentual de 24,3% dos 
alunos teve suas trajetórias “corrigidas”, ou seja, foram reclassificados para séries mais avança-
das, como as 2ª e 3ª séries do ensino médio. De tal modo, um percentual de 6,7% dos estudantes 
apresentou matrícula na educação de jovens e adultos (EJA) de ensino médio, indicando que 
tiveram, igualmente, suas trajetórias corrigidas.

4 Frente ao número de matrículas no 8º ano em 2015, considera-se que, dos 2.951 estudantes informados como 
matriculados no 6º ano em 2014, pelo menos 1.560 deveriam estar no 7º ano do EF naquele ano.
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Ao considerar as transições escolares dos estudantes vinculados ao PBF da coorte estabe-
lecida, salienta-se que todos os casos estavam no 6º ano em 2013 e quatro anos mais tarde os 
estudantes encontram-se distribuídos em pelo menos nove séries distintas (excluindo as séries 
do primeiro segmento do EF devido às possibilidades de erro), o que indica uma grande multi-
plicidade de trajetórias e sustenta a ideia de que os percursos escolares não são necessariamente 
lineares e podem apresentar características intermitentes e diferenciadas. Um total de 358 estu-
dantes (13,1%) permanece matriculado no 6º ano do EF em 2015, indicando terem cursado a 
mesma série ou ano escolar por, pelo menos, três anos consecutivos, o que representa sucessivas 
reprovações no período analisado. O mesmo pode ser observado nos anos subsequentes, quan-
do 61 estudantes (3,1%) permanecem inscritos no 6º do EF em 2016 e destes, 18 (1,3%) conti-
nuam na mesma série ou ano escolar em 2017, cursando por, pelo menos, cinco anos a mesma 
série ou ano escolar, entre 2013 e 2017 sem progressão em seus percursos escolares.

Outra característica analisada durante a pesquisa foi o número de transferências dos estu-
dantes entre instituições escolares, que pode variar entre zero e oito. Observa-se que 66,8% dos 
estudantes não apresentaram nenhuma transferência durante o período analisado. Um contin-
gente de 28,4% teve uma ou duas transferências e 4,9% dos estudantes apresentaram número de 
transferências entre escolas igual ou superior a 3.

“O funcionamento da escola não se coaduna com o princípio de igualdade de tratamento 
[...]. Também não corrige as desigualdades de origem socioeconômica ou sociocultural. Pelo 
contrário, amplifica-as” (CRAHAY, 2000, p. 153). As instituições de ensino amplificam as desi-
gualdades de origem dos estudantes ao promover processos classificatórios em seus estabeleci-
mentos, mediante mecanismos de diferenciação social que levam à exclusão escolar, especial-
mente quando não conseguem desenvolver ou estimular as aptidões de seus alunos oriundos 
de famílias mais vulneráveis, reprovando-os repetidas vezes, transferindo-os para turnos ou 
escolas de menor prestígio ou readequando-os em outras modalidades de ensino.

A Tabela 3 revela a taxa de rendimento dos estudantes vinculados ao PBF entre os anos 
2013 e 2017, indicando o percentual de aprovação, reprovação, matrícula em série anterior, mi-
gração para a modalidade educação de jovens e adultos e retorno ao Sistema Presença. 

Tabela 3 – Taxa de rendimento dos estudantes vinculados ao PBF, 2013 a 2017 

CATEGORIA 
2013 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017

Casos % % válida Casos % % válida Casos % % válida

APROVAÇÃO 1595 36,3 58,6 1016 23,1 51,7 495 11,3 35,6

REPROVAÇÃO 1053 23,9 38,7 176 4,0 9,0 209 4,8 15,0

MATRÍCULA EM SÉRIE ANTERIOR 0 ,0 ,0 5 ,1 ,3 8 ,2 ,6

MIGRAÇÃO PARA EJA 60 1,4 2,2 179 4,1 9,1 180 4,1 12,9

SEM INFORMAÇÃO 16 ,4 ,6 368 8,4 18,7 293 6,7 21,1

RETORNO AO SISTEMA PRESENÇA 0 ,0 ,0 221 5,0 11,2 205 4,7 14,7

TOTAL CASOS ATIVOS 2724 62,0 100,0 1965 44,7 100,0 1390 31,6 100,0

AUSENTE NO SISTEMA 1673 38,0 2432 55,3 3007 68,4

TOTAL 4397 100,0 4397 100,0 4397 100,0

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema Presença (2013 a 2017)
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Para atingir aos resultados apresentados, foi necessário criar três variáveis que indicassem 
a transição escolar dos estudantes entre os anos. Contudo, o ano de 2014 não foi diretamente 
utilizado por conta da possibilidade de registro errôneo relativo à série ou ano escolar dos es-
tudantes. Para realizar a transição entre 2013 e 2015, foram contabilizados dois anos letivos, ou 
seja, se o estudante apresentou matrícula no 6º ano do EF em 2013, espera-se que, no ano de 
2015, este aluno esteja cursando o 8º ano do EF, conforme uma trajetória contínua. Dito isso, se 
em 2015 o estudante apresenta matrícula no 6º ou no 7º ano do EF, conclui-se que ele passou por 
reprovação durante o período analisado. 

A transição de 2013 e 2015 indica um percentual de 58,6% de estudantes ativos que ob-
tiveram aprovação tanto em 2013 quanto em 2014. O contingente de alunos que apresentou 
uma ou duas situações de reprovação totaliza 38,7% e 60 estudantes (2,2%) migraram para a 
modalidade educação de jovens e adultos. Por mais que a variável acerca das transições escolares 
entre 2013 e 2015 “acumule” dois anos com os resultados dos rendimentos dos estudantes, ainda 
assim, o percentual de reprovação é bastante elevado. 

O INEP divulga, anualmente, os dados do Censo Escolar e demais indicadores educacio-
nais do âmbito nacional5. Ao analisar a taxa geral de rendimento dos estudantes do município 
de Curitiba, no ano de 2015, observa-se que o percentual de reprovação para os anos finais do 
ensino fundamental é de 9,2%. Esses indicadores consideram o fluxo de todos os estudantes 
matriculados e não se restringem a uma coorte, como é o caso desta pesquisa, mas podem ser 
considerados como uma referência em relação ao conjunto das matrículas do município. 

A transição de 2015 a 2016 indica uma porcentagem válida de 51,7% de aprovação, 9% 
de reprovação e 9,1% de estudantes que migraram para a modalidade de ensino EJA. A taxa de 
aprovação apresenta uma discreta redução, enquanto a de reprovação reduz significativamente, 
permanecendo muito próxima à taxa de reprovação indicada pelo INEP, que é de 9,2% em 2015. 
Novamente, cabe reforçar que a transição anterior (2013 a 2015) apresenta informações de dois 
anos consecutivos com as transições dos estudantes, o que pode ter contribuído para o aumento 
dos valores. Entretanto, ampliam-se os percentuais de estudantes não informados e ausentes no 
Sistema, o que pode “mascarar” as informações acerca dos percursos escolares dos alunos, im-
possibilitando, inclusive, mensurar a taxa de abandono para o referido período. 

Os resultados da transição entre 2016 e 2017 apresentam algumas mudanças. A começar 
pelo total de estudantes considerados ativos no Sistema Presença e que contam com informa-
ções sobre a série ou ano escolar: dos 1.390 estudantes que permaneceram em acompanhamento 
ao longo do período, 293 (21,1%) não possuem informação para compor a análise, além dos 205 
alunos (14,7%) que retornam ao Sistema Presença, impedindo, igualmente, que sejam analisa-
das suas transições escolares entre os anos de 2016 e 2017, o que reduz potencialmente o contin-
gente de estudantes cujas taxas de rendimento estão devidamente registradas. 

Outra característica marcante nas trajetórias educacionais dos estudantes vinculados ao 
PBF é o aumento progressivo da migração para a modalidade de ensino EJA, o que pode ser um 
indicador importante sobre o processo de escolarização das camadas mais pobres da população. 
A LDB/1996, em seu artigo 37, explicita que “a educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

5 Disponível no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Dados Abertos 
– Indicadores Educacionais – Taxas de Rendimento Escolar por município (2015 e 2016). http://portal.inep.gov.br/
web/guest/indicadores-educacionais. Acesso em 20 out. 2020. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais.%20Acesso%20em%2020%20out.%202020
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais.%20Acesso%20em%2020%20out.%202020
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idade própria” (BRASIL, 1996). É uma modalidade de ensino que se caracteriza pelo atendimen-
to aos jovens e pessoas adultas que não puderam concluir as etapas da educação básica na idade 
considerada adequada, o que representa uma forma de inclusão social e uma nova possibilidade 
de garantia do direito à educação. 

TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS DOS ESTUDANTES 
VINCULADOS AO PBF NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

As trajetórias educacionais podem revelar informações pertinentes acerca do percurso 
do indivíduo durante seu período de escolarização, fazendo referência ao acompanhamento do 
estudante ao longo dos anos, como se desenvolveu seu histórico acadêmico, as transições entre 
as séries ou anos escolares, apresentando os elementos que podem incidir sobre suas trajetórias, 
tornando-as malsucedidas ou permitindo que os alunos concluam as etapas de ensino de manei-
ra exitosa. Alguns fatores como distorção idade-série, evasão ou abandono escolar, reprovação, 
quantidade de transferências, além de outros elementos, relativos ao ambiente ou organização 
escolares e relacionados à origem social do estudante, interferem em suas reais possibilidades 
de sucesso escolar. 

As categorias da variável de trajetória escolar foram sistematicamente revistas ao longo 
da pesquisa. A revisão de literatura já indicava a insuficiência na definição de apenas duas ca-
tegorias dicotômicas para a análise (contínua X interrompida), em virtude da multiplicidade 
das situações encontradas nas vidas escolares dos estudantes acompanhados (BOF; OLIVEIRA; 
BARROS, 2018; PEREGRINO, 2010; CARRANO et al., 2015). Em decorrência da diversidade 
de percursos escolares identificados durante as análises, foram construídas categorias que pro-
curaram descrever com maior detalhamento essa diversidade das trajetórias observadas, con-
forme explicita o Quadro 1.

Quadro 1 – Tipologia para descrição da variável “trajetória escolar”

CATEGORIA DESCRIÇÃO

1 Contínua ou Protegida Estudante apresentou matrícula nas séries que compõem a etapa 
do Ensino Médio (regular ou modalidade EJA) 

2 Interrompida com uma reprovação Estudante apresentou matrícula no 9º ano do EF, indicando uma 
reprovação durante o percurso escolar 

3 Interrompida com múltiplas 
reprovações

Estudante apresentou matrícula no 8º ano do EF ou série anterior, 
indicando múltiplas reprovações ou experiências de fracasso escolar

4 Educação de Jovens e Adultos Migração para a modalidade de ensino EJA - Ensino Fundamental 

5 Sem Informação Sem informação de série escolar 

Fonte: Elaboração própria com base em Sistema Presença (2013 a 2017).
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 A Tabela 4 exibe os resultados acerca dos percursos escolares dos estudantes, contem-
plando os 1.390 casos da coorte que permaneceram em acompanhamento durante todo o pe-
ríodo da pesquisa – 2013 a 2017. Aqui, verifica-se ter sido possível acompanhar ao longo de 
todo o período 31,6% dos estudantes, ou seja, menos de um terço dos casos selecionados na 
composição da coorte.

Tabela 4 – Trajetórias escolares dos estudantes da coorte da pesquisa, 2013 a 2017

TRAJETÓRIA 2013 A 2017

CATEGORIA Frequência Percentual % válida
% válida 

(retirando 
os casos sem 
informação)

Contínua ou Protegida 684 15,6 49,2 66,2

Interrompida com uma reprovação 142 3,2 10,2 13,7

Interrompida com múltiplas reprovações 101 2,3 7,3 9,8

Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) 106 2,4 7,6 10,3

Sem informação 357 8,1 25,7

Total de casos com informação 1033 100

Total de casos ativos 1390 31,6 100,0

Ausente no Sistema 3007 68,4

Total 4397 100,0

 Fonte: Elaboração própria com base em Sistema Presença (2013 a 2017).

Ao analisar a coorte da pesquisa em seu período completo, observa-se que, dentre o con-
tingente de estudantes que permaneceu em acompanhamento no Sistema Presença (1390), 684 
alunos estão inseridos na categoria de trajetória contínua ou protegida, o que representa 49,2% 
da porcentagem válida, ou seja, o percentual referente ao número de casos ativos e corresponde 
a 15,6% dos estudantes que compuseram a coorte inicialmente. Isso significa que quase metade 
do grupo em acompanhamento até 2017 apresentou trajetória escolar contínua, atingindo a 
etapa do ensino médio, seja por meio do ensino regular ou da modalidade EJA. Mesmo que 
um contingente significativo dos estudantes tenha passado por reclassificações ou programas 
de correção do fluxo escolar – revelando que, ao final de 2017, 24,3% dos alunos haviam sido 
reclassificados para séries mais avançadas como as 2ª e 3ª séries do ensino médio, tais percur-
sos foram considerados igualmente protegidos. Quando considerada a porcentagem válida, ex-
cluindo os casos sem informação no Sistema, os percentuais revelam que 66,2% dos estudantes 
vinculados ao PBF apresentam trajetórias escolares contínuas, o que pode ser considerado um 
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contingente expressivo de alunos cujos percursos escolares mantiveram-se protegidos durante 
o recorte temporal analisado.

Entre as trajetórias interrompidas verifica-se uma multiplicidade de situações geradas pela 
não realização do direito à educação, com a permanência dos estudantes no ensino fundamental 
regular ou na educação de jovens e adultos, sem a garantia de acesso ao Ensino Médio. Há, ain-
da, a situação de estudantes que permanecem sendo acompanhados pelo Sistema Presença, mas 
sem que a política pública acompanhe a série frequentada. É possível supor que os estudantes 
para os quais não há informações suficientes para viabilizar o acompanhamento da trajetória 
escolar sejam aqueles que enfrentam as condições de maior desvantagem e que têm acesso às 
condições mais precárias de ensino, gerando, inclusive, falhas no sistema de informação. 

As tabelas 5 e 6 expõem as mesmas categorias de trajetórias escolares dos estudantes em 
dois recortes temporais – entre 2013 e 2015 e 2013 e 2016. Esse recorte permite observar os per-
cursos escolares dos alunos que permaneceram um período inferior aos cinco anos inicialmente 
estabelecidos, sem, contudo, perder as informações acerca de sua situação educacional. Dessa 
forma, os dados referentes aos estudantes que deixam de ser acompanhados pelo Sistema Pre-
sença puderam ser utilizados para compor as análises sobre as trajetórias escolares. 

Tabela 5 – Categorias de trajetórias escolares dos estudantes – recorte temporal entre 2013 e 2015 

TRAJETORIA 2013 A 2015

CATEGORIA Frequência Percentual % válida
% válida 

(retirando 
os casos sem 
informação)

Contínua ou Protegida 492 11,2 57,7 58,3

Interrompida com uma reprovação 205 4,7 24,1 24,3

Interrompida com múltiplas reprovações 116 2,6 13,6 13,7

Educação de Jovens e Adultos (Ensino 
Fundamental) 31 0,7 3,6 3,7

Sem informação 8 0,2 0,9

Total de casos com informação 844 100

Total de casos ativos 852 19,4 100

Ausente no Sistema 3545 80,6

Total 4397 100

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema Presença (2013 a 2015). 
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Tabela 6 – Categorias de trajetórias escolares dos estudantes – recorte temporal entre 2013 e 2016 

TRAJETORIA 2013 A 2016

CATEGORIA Frequência Percentual % válida
% válida 

(retirando 
os casos sem 
informação)

Contínua ou Protegida 410 9,3 52,6 67,0

Interrompida com uma reprovação 73 1,7 9,4 11,9

Interrompida com múltiplas reprovações 65 1,5 8,3 10,6

Educação de Jovens e Adultos (Ensino 
Fundamental) 64 1,5 8,2 10,5

Sem informação 168 3,8 21,5

Total de casos com informação 612 100

Total de casos ativos 780 17,7 100,0

Ausente no Sistema 3617 82,3

Total 4397 100,0

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema Presença (2013 a 2016). 

O primeiro recorte temporal acerca dos percursos escolares dos estudantes indica a per-
manência de 852 casos entre os anos de 2013 e 2015, que deixam de ser monitorados após esse 
período e que compõem o primeiro grupo para análise. Um contingente de 492 estudantes, 
57,7% da porcentagem válida, apresentou trajetória contínua ou protegida, indicando que che-
garam até o 8º ano do EF durante o período analisado ou apresentaram matrícula em outra série 
ou ano escolar mais avançada, como a 1ª série do ensino médio. Tal dado revela que não houve 
impedimento à continuidade de seus percursos escolares. 

O número de estudantes que apresentou trajetória interrompida ou acidentada soma 321 
casos, representando um percentual válido de 37,7%, indicando que 205 alunos (24,1%) tiveram 
uma reprovação durante o período e estavam matriculados no 7º ano do EF. Um percentual de 
13,6% dos estudantes, totalizando 116 casos, foi abarcado na categoria interrompida com múlti-
plas reprovações, revelando que este contingente permaneceu no 6º ano do ensino fundamental 
por, pelo menos, três anos consecutivos. Trinta e um estudantes migraram para a modalidade 
EJA e permaneceram no segundo segmento do ensino fundamental. 

O segundo recorte temporal compreende quatro anos de informações acerca das trajetó-
rias escolares, ou seja, abrange o período entre 2013 e 2016 e conta com um montante de 780 
estudantes que permaneceram em monitoramento no Sistema Presença durante este intervalo 
de tempo. Destes, 410 (52,6%) apresentaram trajetórias contínuas ou protegidas, indicando te-
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rem atingido as séries ou anos escolares esperados para o período – estavam matriculados no 9º 
ano do EF ou em uma das séries que compõem o ensino médio. 

Devido ao alto percentual de estudantes sem informação de série ou ano escolar – 21,5% 
da porcentagem válida, foram retirados os casos sem informação no Sistema Presença com o 
intuito de mensurar os dados relativos aos 612 alunos cujas informações foram consideradas 
satisfatórias para análise. Os percentuais revelam que 67% dos estudantes vinculados ao PBF 
apresentam trajetórias educacionais contínuas, cujos percursos escolares mantiveram-se prote-
gidos durante os quatro anos analisados, enquanto 22,5% dos estudantes apresentaram trajetó-
rias interrompidas, sendo 11,9% com uma reprovação e 10,6% com múltiplas reprovações. 

Com relação à migração para a educação de jovens e adultos, um contingente de 8,2% 
dos estudantes apresentou matrícula na referida modalidade de ensino, permanecendo na etapa 
do ensino fundamental, expressando um aumento de 4,6% se comparado ao recorte temporal 
anterior – entre 2013 e 2015, o que pode indicar que tal transição é considerada uma alternativa, 
tanto pelos estudantes quanto pelas instituições escolares, para reinserir os alunos no sistema de 
ensino ou corrigir suas trajetórias escolares. Os dados apontam que esse aumento gradativo da 
migração dos estudantes para a EJA pode revelar uma readequação dos sistemas de ensino para 
lidar com a distorção idade-série dos alunos e impedir que eles abandonem a escola por conta 
do atraso escolar. Isso também pode ser explicado pela ampliação da idade dos estudantes que 
completaram a idade mínima para matrícula na EJA ao longo do período analisado. 

Cabe, neste momento, abordar o princípio da igualdade de oportunidades aliado aos prin-
cípios de igualdade de condições e de resultados, defendidos por Rawls (2016), Atkinson (2015) 
e Dubet (2008), ao apontar a necessidade de tornar mais equitativas e menos desiguais as condi-
ções iniciais dos indivíduos, aumentando as oportunidades e alternativas dos grupos que apre-
sentam alguma desvantagem ou desigualdade, investindo em melhores condições de qualidade 
de ensino e em estratégias para que todos alcancem sucesso na realização do direito à educação. 
Os estudantes apresentam diferentes posições de partida durante seus percursos, em razão de 
uma série de condições, e verifica-se que suas trajetórias também são diversas e perpassadas por 
desvantagens, fazendo com que alguns permaneçam ao longo de todo o período nas mesmas 
séries, enfrentando sucessivas reprovações, abandono, possível evasão do sistema escolar e des-
ligamento do PBF. 

Os dados analisados permitem demonstrar a necessidade de estabelecer políticas públicas 
de proteção social que sejam estendidas à proteção escolar. A garantia do acesso à escola não se 
mostra suficiente para garantir a permanência, a aprendizagem e a conclusão das etapas de en-
sino obrigatório. Isso exige uma perspectiva ampliada de articulação entre múltiplos critérios de 
igualdade e equidade para que seja possível reconhecer e superar as desigualdades educacionais 
e oferecer estratégias capazes de produzir justiça no âmbito educacional. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou responder a indagações acerca das trajetórias escolares dos es-
tudantes vinculados ao Programa Bolsa Família, analisando se a garantia do direito de acesso, 
permanência e conclusão da etapa do ensino fundamental, bem como o acesso ao ensino médio, 
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está sendo efetivada para os alunos em situação de pobreza e extrema pobreza que compõem 
a coorte desta pesquisa. As informações originárias do Sistema Presença indicam as potencia-
lidades de uma base de dados ainda pouco explorada para a geração de indicadores sociais no 
Brasil. Essa plataforma digital possibilita a análise acerca da efetividade do direito à educação de 
uma parcela da população que, historicamente, foi excluída do processo de escolarização formal 
e, sobretudo, aponta algumas dimensões do direito à educação que ainda não foram superadas 
por estes grupos sociais.

Os diferentes recortes para analisar as trajetórias escolares indicam situações recorrentes 
de fracasso escolar, de permanência prolongada dos estudantes nos anos que compõem a etapa 
do ensino fundamental, muitas vezes em condições precárias de escolarização que reforçam as 
vulnerabilidades sociais enfrentadas com suas famílias. O fato de ser um estudante do segundo 
segmento do ensino fundamental em situação de pobreza ou extrema pobreza, cuja família é 
beneficiária de um programa social de transferência de renda, incide sobre diferentes fatores: a 
começar pela faixa etária, apresentando 1,3 anos de diferença se comparado aos demais estudan-
tes do município, de acordo com os dados disponibilizados pelo Censo Escolar (INEP, 2013), 
impactando na distorção idade-série. 

Contudo, as análises sobre as trajetórias escolares dos estudantes beneficiários do PBF 
durante o recorte temporal que envolve os anos de 2013 a 2017, revela que 49,2% dos alunos 
apresentam trajetórias contínuas durante o período em que se mantêm vinculados ao Programa. 
Quando considerada a porcentagem válida, excluindo os casos sem informação, esse percentual 
aumenta para 66,2%. Isso pode ser um indicativo do poder de proteção da trajetória, uma vez 
que, historicamente, os estudantes mais pobres convivem com situações ainda mais agudas de 
fracasso escolar. 

As conclusões deste trabalho de pesquisa indicam a necessidade de continuidade dos es-
tudos e de exploração das informações disponíveis a fim de dar maior visibilidade à questão da 
realização ou não do direito à educação entre estudantes beneficiários do PBF. Os dados revelam 
que, mesmo com o processo de expansão e universalização do ensino fundamental e, posterior-
mente, da educação básica, o acesso às etapas da educação infantil e do ensino médio ainda é 
bastante desigual quando analisados os diferentes grupos sociais. 
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CORRESPONDÊNCIAS: OS 
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AULAS PÚBLICAS DE CAXIAS 
DO SUL/ RS (1890-1930)
Samanta Vanz (UCS)
José Edimar de Souza (UCS)

Na investigação dos vestígios da cultura material para constituição de uma nar-
rativa histórica sobre a educação primária do município gaúcho de Caxias do 
Sul entre 1890 e 1930, se faz uma aproximação entre a empiria da pesquisa 
e as três dimensões da cultura escolar conceituadas por Escolano (2017): a 

cultura empírica, a cultura acadêmica e a cultura política. Essa abordagem, fundamentada na 
História Cultural, considera aspectos da experiência de vida e o contexto em que se construíram 
estas narrativas, pois a história cultural “[...] tem por principal objeto identificar o modo como 
em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada, 
dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16-17).

Pensar a cultura material1 escolar implica construir problemas de investigação impreg-
nados de escolhas teóricas, pois “[...] salvar el patrimonio que ha estado em la base de nuestra 
formación y de nuestra identidade [...] implica poner em valor bienes que em outro tiempo fue-
ron subestimados [...]” (ESCOLANO, 2012, p. 12-13). A abordagem da cultura escolar material, 
neste estudo, abrange a preocupação com a organização de possíveis intervenções de ensino 
diante do mobiliário2, do espaço e dos utensílios disponíveis para as aulas públicas. 

A construção da empiria desta pesquisa se utiliza de diversas fontes documentais para 
estabelecer a configuração dos indícios de uma cultura material escolar na região de Caxias 
do Sul, RS, entre os anos de 1890 e 1930: relatórios da Intendência, jornais, correspondências. 

1 Alves (2010) realiza uma recuperação histórica da emergência desse conceito. A referida autora apoia-se em Vidal 
e indica o modo como os pesquisadores europeus se apropriaram e constituíram o campo conceitual da cultura 
material. Destaca a circularidade, nos anos 1990, de textos de Jean Hébrard, André Chervel, Dominique Juliá e 
Claude Forquin, entre outros, e a presença marcante da reflexão historiográfica de Roger Chartier como decisivos 
na adoção do conceito pelos historiadores brasileiros. Ainda sobre isso, outra referência é feita por Viñao Frago 
(2008), que indica Dominique Juliá, em 1975, como um dos primeiros historiadores a utilizar essa expressão.
2 Quanto às pesquisas que analisam e utilizam objetos e utensílios escolares, cita-se o trabalho de Gaspar Silva e Pe-
try (2012). Outro importante estudo é o dossiê organizado por Gaspar da Silva, Souza e Castro (2020) que tematiza 
sobre os objetos da cultura material e a história da educação. 
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Dentre esses documentos, as correspondências são vestígios que nos permitem realizar uma 
interpretação a respeito de diversos elementos culturais escolares, incluindo aqui os sujeitos que 
se relacionavam com a materialidade da escola – sejam eles professores, fornecedores ou até 
mesmo sujeitos reguladores da ordem.

As correspondências das quais esta pesquisa trata estão relacionadas ao poder Executivo, 
aparecendo como ofícios, requerimentos e solicitações, sendo sempre um elemento de contato 
entre as autoridades do período. Nesse sentido, opta-se pela análise documental como aborda-
gem metodológica, que procura identificar nas recorrências dos vestígios dessas fontes um norte 
para a interpretação do contexto (BACELLAR, 2005).

A pesquisa procura trazer uma possibilidade de análise para a narrativa histórica que 
entrelaça os elementos materiais com os sujeitos: para isso, os esforços se voltaram para os ins-
petores escolares e os fornecedores de materiais.

DO CONTROLE ESCOLAR AO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES

Pertencente à categoria de controle, há a figura do inspetor escolar e do conselho escolar. 
Como afirma Luchese (2015, p. 417): “Não há dúvida, porém, que o Estado e os municípios 
esforçaram-se para a criação e instituição de todo um aparato fiscalizador. Os inspetores esco-
lares foram figuras centrais neste processo de intermediação”. Aos inspetores, cabia a tarefa de 
verificar o ensino escolar, seus métodos, suas práticas, monitorar professores e professoras e a 
existência de objetos e materiais escolares. Como afirmam Gaspar da Silva, Mendes de Jesus e 
Ferber (2012, p. 152), os relatórios da inspetoria escolar “teriam como pontos norteadores os 
tópicos referentes à organização escolar, quais sejam: prédio escolar, mobília escolar, material 
escolar, livros didáticos, disciplina, ensino e programa”. 

Para Corsetti (2008, p. 67): “a constituição de um sistema inédito de inspeção escolar 
caracterizou a experiência educacional dos dirigentes gaúchos, que conseguiram reunir os fun-
cionários do Estado às próprias comunidades, nas tarefas fiscalizadoras do ensino”. Nesse sis-
tema, os conselhos escolares e os inspetores escolares eram subordinados ao Inspetor Geral da 
Instrução Pública, “responsável pela imediata direção e inspeção do ensino, do qual dependiam 
os inspetores, os diretores, os professores e demais funcionários do setor” (CORSETTI, 2008, p. 
67). Evidente nas correspondências e documentos selecionados para esta pesquisa está a ação do 
Diretor da Instrução Pública, que tinha como orientação3

I – Fiscalisar, mediata e immediatamente, os funccionarios encarregados do serviço 
da Instrucção Publica, verificando si são cumpridas as disposições regulamentares 
respectivas, os programmas de ensino e as ordens emanadas da secretaria do Interior.
II – Tomar providencias regulamentares para o fornecimento de material escolar e 
fiscalisar esse serviço de modo a ser distribuido, conforme pedido para cada collegio 
ou aula isolada encaminhando ao Secretário do Interior as contas dos fornecedores 
convenientemente processadas.

3 Regulamento da Instrucção Publica. Titulo III Da Direcção e Fiscalisação do ensino. Capitulo I – Da direcção do 
ensino. Outubro de 1927.
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A intervenção da Diretoria Geral da Instrução Pública aparece com maior intensidade 
nos primeiros anos de escolarização do município, sendo que diversas correspondências trazem 
relação entre o inspetor escolar do município e o diretor-geral da Instrução Pública, inclusive na 
reintegração do cargo do inspetor da época, Antonio Moro4:

Directoria Geral da Instrucção Publica em Porto Alegre, 2 de Julho de 1892.
Á Intendencia Municipal de Caxias.
Communico-vos, para os fins convenientes, que foi reintegrado no cargo de Inspec-
tor Escolar, do districto d’esta Villa o cidadão Antonio Moro, conforme as inclusas 
portarias que deverão ser entregues ao mesmo.

O mesmo se dava em relação ao atendimento dos pedidos de fornecimento de materiais, 
como é ilustrado por meio da correspondência de 18 de setembro de 1895, na qual é autorizado 
o pagamento ao fornecedor de materiais para aula pública: 

Vos communico que o Dr. Secretário do Interior deu, hontem, as necessarias provi-
dencias para que seja paga pela Coletoria dessa Villa a conta do fornecimento feito à 
aula Loreto pelo fornecedor Sassi Giuseppe, conta esta que me remetestes em officio 
de 31 de Julho ultimo. 

Outras correspondências permitem mapear a ação da Diretoria Geral da Instrução Públi-
ca até 1925, mediando a compra e entrega de mobiliário junto a fornecedores de Porto Alegre.

Nessa correspondência transcrita anteriormente, há a relação de subordinação entre o 
Diretor-Geral da Instrução Pública e o Secretário de Interior e Exterior. A Secretaria de Interior 
e Exterior também foi responsável pela aprovação de fornecimento de materiais para o municí-
pio, sendo que sua ação foi verificada nas correspondências a partir de 1894, sendo vista a sua 
atuação nas correspondências até 1925, estando sua ação vinculada diretamente aos fornecedo-
res da época, como visível no excerto da seguinte correspondência de fornecimento5: “J.R. da 
Fonseca & Co., fornecem por ordem da Secretaria do Interior e Exterior à 13 Aula de Cortume 
(CAXIAS), dirigida pela professora Da. Rosa C. Tartarotti, o seguinte [...]”.

Nessa rede que estabelece relações entre a Diretoria Geral da Instrução Pública, a Secre-
taria do Interior e Exterior e a Intendência Municipal, o inspetor escolar passa a ser não apenas 
um mediador entre o contexto escolar e poder público, mas um instrumento de fiscalização da 
instrução pública, como registrado por meio do Ato nº 27, de 01 de julho de 19256 do muni-
cípio de Caxias do Sul, que afirma que o inspetor deve “Observar tudo o que possa interessar a 
instrução municipal dando disso ciência ao Intendente”. Além desse controle, a ação do inspetor 
também era visível por meio de: a) visitas às escolas municipais, registradas por atas; b) inspeção 
do cumprimento do programa de ensino; c) indicação dos livros adotados pelas escolas; d) orga-
nização do livro de matrícula dos alunos das escolas municipais; e) realizar discursos nas escolas 
em datas nacionais; f) fomentar a instrução primária, com foco na zona rural; g) organização da 

4 Correspondência emitida por Dr. João Abbott, diretor Geral da Instrução Pública.
5 Correspondência de agosto de 1925.
6 AHMJSA, 1925.



153

MEMÓRIAS DE CORRESPONDÊNCIAS: OS SUJEITOS E A CULTURA MATERIAL ESCOLAR DAS AULAS PÚBLICAS DE CAXIAS DO SUL/ RS (1890-1930)

folha de pagamentos mensal relativa ao pessoal da Instrução Pública Municipal; h) fiscalização 
das aulas particulares subvencionadas pela intendência. 

A fiscalização, cerne das atividades do inspetor escolar, tinha um significativo valor para 
a comunidade, que considerava esse controle como uma maneira de assegurar a qualidade do 
ensino. O excerto do Jornal O Regional, de janeiro de 1926, torna-se ilustrativo nesse quesito:

A Inspectoria Escolar, creada especialmente para attender o enorme movimento 
collegial do municipio, dirigida pelo nosso amigo Salvador Petrucci, tem sido incan-
çavel na fiscalisação das aulas, tomando acertadas providencias para que as mesmas 
sejam atendidas convenientemente. [...]
A Inspectoria Escolar não tem poupado esforços para que todas as escolas dispo-
nham do material necessário, fornecendo livros e material didactico, além de não 
descuidar do ensino patriótico. Sobre este ponto, todas as aulas receberam bandeiras 
nacionaes e, nos dias feraidos, os respectivos professores fazem prelecções aos alum-
nos sobre a data que se commemora e sobre o lábaro da Pátria. 

Essa intervenção do inspetor na instrução municipal permite reiterar o que afirma Escola-
no (2017), ao considerar que as ações dos planejadores e gestores da instrução formal, materiali-
zadas por meio dos textos normativos, são componentes que dinamizam as relações do contexto 
político da educação e dos contextos sociais que compõem o cenário educativo. Para Corsetti 
(2008), as visitas dos inspetores representavam uma vigilância permanente, sem significar altos 
investimentos de recursos por parte das autoridades. 

Há de se considerar, também, a interação entre essa cultura política, formalizada por meio 
da figura do inspetor, e a cultura empírica, aqui considerada pela materialidade dos objetos es-
colares. No documento relativo ao “Regulamento para as Escolas Públicas de Instrução Primá-
ria”, de 1842, fica evidente a relação existente entre os inspetores e as solicitações e fornecimento 
de materiais necessários às escolas:

CAPÍTULO VIII – Dos Inspectores
Art. 63 – Quando tenhão de informar o orçamento annual dos utencilios para as Es-
colas, antes que o fação devem calcular, e combinar o mais aproximadamente que fôr 
possível, o numero de alumnos com os objectos pedidos, para dar a sua informação 
consciemciosa, devendo notar os artigos, que lhe parecem supérfluos, ou excessivos.
Sua informação será escripta, manifestando sua opinião sobre o orçamento em globo, 
e com especialidade sobre aquelles de seus artigos, que não aprovar.

Esse regulamento, que se faz constituinte da cultura política das escolas (ESCOLANO, 
2017), ilustra as relações de poder que se estabelecem por meio do controle e da regulamentação 
da figura do inspetor, legitimando, assim, os aspectos de uma educação moderna que se esta-
belecia com os preceitos positivistas. A proposta de normatização dos inspetores repercute não 
apenas no controle de comportamentos, códigos e condutas, mas também na materialidade do 
espaço que constitui o cenário escolar. Ao inspetor, em sua figura de controle, também cabia a 
aferição das solicitações de materiais para as escolas, como demonstrado nas correspondências 
da professora Luiza Morelli e o Inspetor Antonio Moro, em 1891:
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Precisa-se que pela Intendencia Municipal d’esta villa, sejam fornecidos a esta aula os 
seguintes moveis que são necessários ao crescido numero de alumnos que frequentão 
a dita aula:
Uma escrivaninha com tinteiros. Um Banco e uma Talha de barro para agua.
Aula publica mixta da 7ª Legoa 30 de Junho de 1891. 
A Professora
Luiza Morelli

Cidadãos
A fim de que mandeis aviar passo às vossas mãos o incluso pedido de moveis que faz 
a professora da 7ª Legoa.
Saude e Fraternidade.
Inspectoria Escolar de Caxias, 18 de Julho de 1891.
Aos cidadãos membros da Intendencia Municipal de Caxias
Antonio Moro – Inspector Escolar

Nas entrelinhas dessa relação, é possível identificar o que Escolano (2017, p. 122) estabe-
lece como uma linguagem específica da administração da educação pública, que está sempre 
permeada por “conceitos, valores e significados, que são expressão de uma maneira de entender 
a gestão da educação formal”: a figura do inspetor escolar aparece como um dispositivo de con-
trole do poder público sobre o ensino que era ministrado no município, estando apto a validar 
as solicitações que compreendiam a constituição da materialidade escolar e a intermediar a 
relação entre professores e Intendência Municipal. A ação desses sujeitos tornou-se parte da 
cultura escolar, pois, como afirma Luchese (2015, p. 423): “primando pela ordem ‘oficial’ do 
ensino, produziram relatórios, regularam e intermediaram a relação entre as prescrições e as 
práticas encontradas nas escolas, indicando caminhos, possibilidades de melhoria, apontando 
às necessidades para autoridades e professores”.

É importante ressaltar nesse ponto que não há registro nos relatórios da Intendência de 
remuneração ao cargo de Inspetor Escolar antes do ano de 1919, sendo que o registro data no 
Relatório do Intendente José Penna de Moraes, sendo nomeado para a função Sr. Angelo Caval-
canti. Porém, como visto em correspondências anteriores a essa data, havia a identificação de 
cidadãos com o respectivo cargo, mesmo não constando nos relatórios.

Por meio dos registros que se mantêm na troca de correspondências entre a inspetoria, 
a Intendência e os professores, faz-se possível identificar esses atores sociais como elementos 
importantes para a qualificação da instrução pública do município (LUCHESE, 2015), seja por 
meio do monitoramento das práticas escolares, seja por meio da qualificação dos ambientes e 
dos objetos necessários para a atividade.

Em relação ao fornecimento dos objetos, alguns fornecedores puderam ser identificados 
por meio das solicitações dos professores, dos carimbos identificados nos objetos fotografados e 
até mesmo em relatórios da Intendência. Faz-se importante no contexto da pesquisa mais uma 
vez relacionar os poderes de controle à cultura material: para tomar as medidas administrativas 
referentes ao fornecimento e orçamento dos materiais e objetos destinados à instrução elemen-
tar, organizava-se a estrutura de maneira que os seus contratos de fornecimento e a sua fiscali-
zação fossem realizados por intermédio da Diretoria da Instrução Pública, reforçando a relação 
entre a cultura política e a empírica na esfera da cultura escolar.
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Qualificar o ambiente escolar foi uma preocupação da instrução pública positivista; como 
afirma Souza (2007), os novos modelos pedagógicos foram os propulsores do surgimento de 
novos mobiliários e materiais de ensino, ocasionando a expansão da indústria desses materiais 
escolares. Nesse contexto de produção e fornecimento de provimentos para a educação pública, 
um dos elementos que aparece com destaque nos documentos é o caixote. Os caixotes, segundo 
Souza (2015, p. 170), 

carregavam materiais pedagógicos, como ardósias, livros diversos, como os de arit-
mética, história e geografia, as Seletas, cartilhas João de Deus, canetas, tinteiros, ré-
guas, tábuas metódicas, resmas de papel, giz para quadro negro, canetas de madeira, 
mata-borrão, caixas de penas, cadernos, manuscritos, mapas, livros de matrícula e 
frequência, réguas métricas, tabuletas com as armas da República.

Nos documentos selecionados para esta pesquisa, há uma correspondência de 1896 en-
viada à Intendência Municipal por Rodolpho José Machado, de Porto Alegre, atestando o for-
necimento de 15 caixotes às aulas públicas do município. Esses caixotes eram ordenados pela 
Diretoria Geral da Instrução Pública, sob responsabilidade de ser entregues diretamente pelo 
fornecedor, nesse caso, a Livraria Rodolpho José Machado (TAMBARA; ARRIADA, 2011). A 
relação de entregas de caixotes feitas por Rodolpho José Machado também pode ser identificada 
a partir de Adami (1981), que lista fornecimentos feitos em fevereiro de 1894, com 14 caixotes, e 
em novembro de 1894, com 13 caixotes. Nenhum dos documentos atesta o seu conteúdo.

Em diversos documentos fica registrada a dificuldade no transporte desses caixotes, sen-
do recorrente a presença do ressarcimento da Intendência por parte da Secretária do Interior e 
Exterior pelos valores pagos no transporte desses itens, como relatado na correspondência de 27 
de abril de 1895, expedida pelo então Diretor-Geral da Instrução Pública:

Vos communico, para os fins convenientes, que providenciou-se, a 26 do corrente, 
para que seja essa Intendencia indenisada da quantia de 67$000, de que trata o vosso 
officio de 7 de novembro ultimo, sendo 47$000 que despendeu com o transporte de 
caixões de fornecimentos às aulas em 1891, e 20$000 tambem de transporte de uten-
silios da aula da 8ª Legoa para a mista da 9ª.

Para Souza (2015, p. 173), a “vida material das escolas também dependia do sistema co-
mercial que se articulou no século XIX para atender as necessidades educacionais: transporte, 
indústria moveleira, mineral etc.”. O fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos, como 
mapas, cartilhas e livros, assim como materiais de uso comum, como penas, papéis, tinta, apa-
rece muitas vezes vinculado ao fornecedor J. R. da Fonseca e CO., inicialmente denominada 
Livraria Selbach & Cia. A Livraria Selbach & Cia. foi fundada em 1908 em Porto Alegre, sendo 
que apenas em 1917 passa a receber nova denominação (TAMBARA; ARRIADA, 2011). Essa 
livraria trabalhava com

material para escritório, papelaria, encadernação, pautação, cartonagem, objetos de 
culto, miudezas e máquinas de costura. Em 1945 é citada como importante editora de 
livros escolares, sendo suas edições adotadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia (TORRESINI, 
1995, p. 5).
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Nos documentos de fornecimento selecionados para esta pesquisa, aparece o carimbo 
com as duas denominações da livraria, em correspondência de 1927, o que nos permite pensar 
que, mesmo após a alteração na sua denominação7, a relação entre as denominações perdurou 
(Figura 1):

Figura 1 – Carimbo encontrado em correspondência (1927)

 Fonte: AHMJSA.

Algumas das principais obras didáticas encontradas nos documentos foram publicadas 
pela livraria J. R. da Fonseca, como as Seleta em Prosa e Verso e Primeiras Noções de Gramática 
de Alfredo Clemente Pinto; História do Rio Grande do Sul por João Maia; Gramática da Língua 
Inglesa de Frederico Fitzgerald.

Dentro da empiria selecionada para esta pesquisa, apenas um fornecedor aparece citado 
em relatórios da Intendência: Echenique Irmão & Cia., listados nas despesas com a instrução 
pública no relatório de 1904. Presume-se que essa informação seja referente ao fornecimento 
feito pela Livraria Universal, fundada em 1887, pelos irmãos Carlos e Guilherme Echenique, 
e que representou uma importante casa editorial (TORRESINI, 1995; TAMBARA; ARRIADA, 
2011). Esse fornecedor também aparece em estudos realizados por Michel e Peres (2019), sendo 

7 Passou a se denominar J. R. da Fonseca após o falecimento do sócio Afonso Selbach (TAMBARA; ARRIADA, 
2011).
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citado como um dos fornecedores mais importantes do século XX em relação ao fornecimento 
de livros. No referido relatório, não há menção aos materiais fornecidos pela livraria.

Para Michel e Peres (2019, p. 8),

o contexto educacional do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, 
com a nova organização escolar e com o aumento significativo do número de escolas 
e de matrículas no referido período, contribuiu para a criação e o fortalecimento de 
um mercado editorial e didáticopedagógico, uma vez que esses fatores impulsiona-
ram os discursos e as práticas voltadas para o uso de uma variedade de materiais pe-
dagógicos, relacionados às modernas concepções de ensino da época, caracterizando 
uma verdadeira indústria escolar.

É esperado, portanto, que os fornecedores de materiais escolares ganhem exponencial 
importância a partir do século XX, sendo Porto Alegre um polo importante de fornecimento 
desses materiais, junto ao eixo Pelotas – Rio Grande (TAMBARA; ARRIADA, 2011). Saindo 
um pouco desse centro de fornecimento, encontra-se a Livraria e Bazar Saldanha, fundada em 
Caxias do Sul na década de 1910, e que pertencia à família de Henrique Saldanha.

O carimbo da livraria aparece em livro fotografado na reserva técnica do Museu de Caxias 
do Sul, conforme Figura 2, em que há o registro de seu funcionamento tanto na cidade de Caxias 
do Sul quanto na de Bento Gonçalves.

Figura 2 – Identificação da Livraria Saldanha

Fonte: Museu Municipal de Caxias do Sul.
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Pelo exemplar que contém o carimbo, é possível afirmar que essa livraria, ao contrário das 
demais que foram identificadas, era responsável pela comercialização dos livros, e não pela sua 
produção8. Essa afirmação pode ser reforçada por meio do anúncio feito no Jornal O Popular, 
de 1929 (Figura 3): 

Figura 3 – Identificação da Casa de Correcção

 Fonte: Hemeroteca.

Para os objetos e mobiliário escolar, além de J. R. da Fonseca & CO., outro fornecedor foi 
identificado: em documento de 1925, fica registrado o fornecimento de mobiliário escolar por 
meio da “Casa de Correcção” (Figura 4).

8 O referente livro é Primeiro Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho, produzido pela Livraria Francisco Alves, 
do Rio de Janeiro.
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Figura 4 – Identificação da Casa de Correcção

 Fonte: AHMJSA.

Michel (2018, p. 13) aponta que “boa parte dos materiais usados nas escolas estaduais, no 
início do século XX, era produzida ou reformada na casa de correção do Estado, o que dimi-
nuía os gastos do poder público”. Nos Annaes da Conferencia Interestadoal de ensino primário9, 
fica o registro da seguinte observação por parte de Carlos Parnafiel10: “O mobiliario continua 
a ser feito na Casa de Correcção, excepto para escolas ruraes situadas a grandes distancias, ad-
quirindo-se-os para essas na propria localidade”. O registro mencionado é o único encontrado 
na empiria que reforça essa relação do fornecimento de mobiliário pela Casa de Correção, mas 
sabe-se que nas oficinas da Casa de Correção havia a fabricação contínua de carteiras, mesas, 
armários, estrados.

Havia, também, o fornecimento de mobiliário escolar feito diretamente no município; 
nas correspondências que fazem parte do corpus empírico desta pesquisa, percebeu-se que era 
uma prática mais comum no início do período de escolarização, sendo muito comum também 
o envolvimento da comunidade para a fabricação de móveis (LUCHESE, 2015). Essa situação 
pode ser ilustrada por meio do orçamento enviado por Jiulio João Montanari11, em 1895, que 
lança mão dos valores dos seguintes objetos: escrivaninha, banco, armário de cedro com vidro 
envernizado, mesa de cedro envernizada, estrado, cadeira, cadeira com braço, cabides (cabidei-
ro), barril para água, talha para água, banco para talha, caneca de folha, tinteiros de chumbo, 
réguas sortidas, tabela de cálculo e cavalete, tabela para armas da República.

É importante pensar nessa relação entre a dimensão empírica e a política da cultura es-
colar como uma relação de poderes (VIDAL; GASPAR DA SILVA, 2011): a articulação entre as 
solicitações e fornecimento, entre os professores, os fornecedores e os órgãos de poder permite 

9 Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1921. “Tal foi a genese da Conferencia que iniciou seus trabalhos a 12 
de outubro do anno proximo findo, encerrando-os a 16 de novembro seguinte. Ella representa uma das innumeras 
iniciativas que assignalam a fecunda administração do Sr. Dr. Alfredo Pinto na pasta da Justiça, e realizou-se sob 
a direcção do actual titular, o illustre Minstro Dr. Ferreira Chaves, que lhe consagrou a mais desvelada attenção, 
prestigiando-a e facultando-lhe todas as facilidades para o feliz éxito de seus trabalhos”. ANAIS, 1922.
10 Deputado federal pelo Rio Grande do Sul entre 1921 e 1923.
11 AHMJSA, 1895.
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que se pense nessa rede de fornecimento além da compreensão do necessário para o funcio-
namento interno das aulas públicas – há de se considerar que a instrução pública representou 
um mercado em expansão na produção, fornecimento e compra de materiais para o contexto 
escolar. Seja por meio de fornecimento direto de Porto Alegre, ou por fornecedores do próprio 
município, é necessário que se perceba como Caxias do Sul estabeleceu redes de relacionamento 
com diferentes casas comerciais e prestadores de serviço em prol da adequação do ambiente das 
aulas públicas.

Existia, portanto, um circuito que objetivava o fornecimento dos materiais, a fiscalização 
e o controle dos ambientes escolares, reforçando a importância dos inspetores e fornecedores 
na construção de uma cultura escolar – não se pode pensar na materialidade das aulas públicas 
sem pensar nessa intrincada rede que procurava disseminar os preceitos positivistas da educa-
ção gaúcha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos indícios encontrados nas correspondências, identificou-se a figura do ins-
petor escolar e do conselho escolar como representantes de um novo sistema de controle e ins-
peção, que funcionava no município como uma maneira de verificar a ordem, a disciplina, a 
organização dos conteúdos escolares, do tempo escolar e da qualificação de alunos e professores. 
Esses sujeitos tornam-se importantes na qualificação da instrução pública do município, me-
diando, inclusive, a relação dos sujeitos com os objetos. Nas solicitações feitas por professores, 
em muitos momentos a figura do inspetor escolar aparece para reforçar o pedido dos materiais e 
objetos, atestando perante a Diretoria Geral da Instrução Pública as reais necessidades das aulas 
públicas. 

O fornecimento desses objetos, muitas vezes mediado pela ação vigilante do inspetor es-
colar, também configurou um elemento importante para a compreensão da dinâmica escolar: a 
maior parte dos materiais escolares era proveniente da capital, de fornecedores específicos que 
se responsabilizavam pela entrega dos objetos solicitados diretamente às escolas. Há indícios nas 
correspondências do início do século da entrega dos “caixotes”, que carregavam uma sorte de 
materiais pedagógicos que eram utilizados nas aulas públicas. Cabe ressaltar que esses caixotes 
são um indício de uma tentativa de padronização de fornecimento de materiais e objetos, visto 
que há pouca menção ao seu conteúdo, e eles eram entregues em diferentes aulas públicas sem 
a distinção do tipo (se era mista, feminina ou masculina). 

Além do fornecimento proveniente de Porto Alegre, também há indícios da participação 
da comunidade na produção do mobiliário escolar, evidente pelo orçamento de móveis feito em 
1895 por um morador do município. Não há outros elementos que permitam dizer que esse for-
necimento continuou a partir das décadas seguintes, sendo observado nas fontes documentais 
que a “Casa de Correção” figurou entre um dos principais fornecedores de mobiliário no final 
da década de 1920.

Para os materiais didáticos, a livraria Selbach/J. R. da Fonseca configura como o fornece-
dor de maior recorrência nas solicitações e informe de fornecimento: livros didáticos, cartilhas, 
materiais para escrita – todos os objetos que forneciam subsídio para as práticas do cotidiano 
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estavam vinculados a essa livraria; inclusive os caixotes, já mencionados anteriormente nesta 
pesquisa. A livraria Saldanha, localizada no município, também surge como uma possibilidade 
de fornecedor de materiais escolares para a região, porém, não foram encontrados dados sufi-
cientes para confirmar essa suposição. 

Pensar na perspectiva de uma rede de inspeção e de fornecedores traz pontos relevantes 
para se pensar na escolarização como um processo que integra diversos sujeitos e diversas cul-
turas e que não depende apenas do ambiente escolar e do que acontecia em sala de aula para 
acontecer. Pensa-se, portanto, além do currículo escolar ou do espaço da sala de aula, mas en-
tende-se essa cultura escolar como um emaranhado de diferentes tensionamentos, quereres e 
movimentos.
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INTRODUÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DA PROBLEMÁTICA ESTUDADA

A pesquisa toma por objeto de estudo a formação inicial de professores e ana-
lisa uma proposta de modelo formativo para profissionalização, implantada 
no estado de São Paulo, a partir da perspectiva crítica em Psicologia Escolar 
e Educacional. A formação inicial de professores é um campo historicamen-

te marcado por disputas no âmbito das políticas educacionais e influenciado pelos interesses 
político-partidários e pelas políticas sociais e econômicas de governos nas instâncias federal, 
estadual e municipal (SANTOS, 2017; LEHER, 2019). 

Do ponto de vista da Legislação Brasileira, a formação inicial de professores recebe uma 
atenção especial e comparece como prioridade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRA-
SIL, 1996), na Lei nº 12.056, de 13 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009) e mais recentemente na 
Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), que define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Na-
cional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

No que tange às matrículas de estudantes em Instituições de Ensino Superior – IES no 
Brasil, o Censo de 2019 nos informa que 88,4% das matrículas estão nas IES privadas e somente 
11,6% nas públicas. Esse dado reitera a existência de uma política nacional de educação superior 
de incentivo ao ensino privado, que teve início nos anos 1970 (MEC/Inep: Notas Estatísticas, 
2019). Dessa forma, a formação inicial de professores para atuar na educação básica segue a 
mesma tendência nacional, ou seja, tem como instituições formadoras aquelas advindas do se-
tor privado de ensino superior, em sua grande maioria. Além disso, amplia-se a modalidade de 
formação a distância, fruto da pressão do setor privado sobre o Ministério da Educação. 
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Santos (2018) realizou um estudo sobre a Educação Superior a distância no Brasil, constatando 
que foi construído um discurso pela democratização e pela ampliação das oportunidades educacio-
nais em consonância com os anseios das autoridades governamentais e dos organismos multilaterais, 
contudo tal processo se caracterizou pela expansão do Ensino a Distância de qualidade questioná-
vel, notadamente focado na certificação acelerada e na maximização das expectativas e demandas 
do mercado educacional em detrimento do padrão de qualidade, bem como pela flexibilização na 
regulamentação, a partir do Decreto Federal nº 9.057 de maio de 2017, que favorece a expansão do 
mercado educacional, por meio de uma oferta massiva pela rede privada de Educação Superior. 

Mas, mesmo considerando a expansão da formação inicial de professores nas modalida-
des presencial e EaD e a oferta de vagas no setor público, há ainda um grande contingente de 
vagas de docência na educação básica, principalmente do Ensino Fundamental – Anos Finais e 
Ensino Médio, que não são ocupadas. 

Essa realidade tem levado o setor público a constituir uma série de programas visando 
incentivar a formação e a participação de jovens na carreira docente, a saber: Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, Residência Pedagógica e o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR. É nesse contexto que o Estado de São 
Paulo implementou o Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade, com a parti-
cipação predominante de estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia. Essa iniciativa, 
pela sua originalidade, abrangência e investimento será objeto de análise neste capítulo.

MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa tem por objetivo geral investigar o modelo de apoio à formação inicial de 
professores, na educação básica, implantado no Governo do Estado de São Paulo, no Programa 
Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade, de 2007 a 2016. Trata-se de pesquisa qua-
litativa, estruturada a partir de duas dimensões: documental e empírica. Neste capítulo, será 
analisada a dimensão documental composta por 12 documentos oficiais por meio de Decretos e 
Resoluções que foram expedidos e normatizam o Programa, pelo governador ou secretários de 
educação do Estado de São Paulo. Documentos desta natureza têm sido utilizados como fontes 
de estudos para pesquisadores, principalmente, nas áreas das Ciências Humanas e Sociais (SÁ-
-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).

Para compor essa dimensão, adotamos os seguintes procedimentos com a finalidade de 
compreender o objeto de estudo: a) identificar e elaborar uma Linha do Tempo contemplando 
os documentos presentes a partir da implantação; b) elaborar Fichas Síntese e Analítica; c) ela-
borar e agrupar os eixos temáticos; d) localizar os materiais didáticos propostos; e) realizar o 
levantamento das Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo e Instituições de Edu-
cação Superior – IES presentes no Programa; f) realizar uma revisão e protocolo de leitura das 
pesquisas sobre o Programa no período de 2007 a 2019. 

Os procedimentos relatados exigiram das pesquisadoras um tempo mais longo de análise 
com a finalidade de compreender a totalidade, os desdobramentos e os desafios do Programa 
de apoio à formação inicial de professores. A seguir descrevemos como as etapas da pesquisa 
foram desenvolvidas.
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IDENTIFICAÇÃO 
DOS DOCUMENTOS

Ao identificar o conjunto dos documentos oficiais, selecionamos e produzimos uma Linha 
do Tempo, considerando a ordem cronológica e os intervalos das publicações. Essa sistemati-
zação possibilitou resgatar a origem, os desdobramentos e o encerramento do Programa. Nesse 
sentido, anunciamos que o primeiro documento publicado a respeito da implementação do Pro-
grama remete a uma política de governo estabelecida no ano de 1976, que determinou a relação 
de parceria entre os sistemas público e privado (Decreto nº 7.510, de 20/01/1976).

A seguir, apresentamos o conjunto dos documentos oficiais que compõem o corpus da 
pesquisa: 1) Decreto nº 51.627, de 1 de março de 2007. Institui o Programa Bolsa Formação 
Escola Pública e Universidade; 2) Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para implantação 
do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização; 3) Institui Grupo de Trabalho 
incumbido de estudar a situação da formação inicial de professores para Educação Básica no 
Estado de São Paulo e dá providências correlatas; 4) Dispõe sobre Grupo de Trabalho para im-
plantação e desenvolvimento dos Programas Ler e Escrever e Bolsa Formação – Escola Pública 
e Universidade; 5) Dispõe sobre a expansão do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na 
Alfabetização; 6) Institui, para o ano de 2008, o Programa “Ler e Escrever”, no Ciclo I das Es-
colas Estaduais de Ensino Fundamental das Diretorias de Ensino da Coordenadoria de Ensino 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 7) Dispõe sobre a expansão e aperfeiçoamento 
do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização; 8) Dispõe sobre constituição 
de equipe de gestão institucional para ampliação e aperfeiçoamento do Projeto Bolsa Escola 
Pública e Universidade na Alfabetização, no âmbito do Programa Bolsa Formação – Escola Pú-
blica e Universidade; 9) Estende o Programa Ler e Escrever para as Escolas Estaduais do Ensino 
Fundamental do Interior; 10) Dispõe sobre o Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na 
Alfabetização e dá providências correlatas; 11) Dispõe sobre formação em serviço do Professor 
Educação Básica e dá providências correlatas; 12) Altera a Resolução SE 91, de 8 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre constituição de equipe de gestão institucional para ampliação e aper-
feiçoamento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, no âmbito do 
Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade.

FICHAS SÍNTESE 
E ANALÍTICA

Essa segunda etapa foi constituída por dois instrumentos. O primeiro foi a elaboração de 
uma ficha síntese, com base nos elementos de identificação dos 12 documentos, a saber: a) título 
do Decreto ou da Resolução; b) identificação do nome do Governador ou do Secretário de Esta-
do da Educação de São Paulo responsável pela publicação; c) a estrutura e o conteúdo expressos 
nos documentos. O segundo instrumento foi composto por uma ficha analítica que possibilitou 
responder às inquietações que surgiram durante o desenvolvimento da pesquisa, tais como: O 
que revelam os documentos sobre o Programa nas suas diversas instâncias? Quais os objetivos 
dos documentos? Quais os conteúdos que podemos considerar mais significativos? Quais os ele-
mentos centrais da publicação? Que interesses estão implicados na proposição destas políticas? 
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EIXOS TEMÁTICOS

A constituição dos eixos temáticos teve como base as fases propostas por Bardin (2011) a 
partir da exploração, bem como da inferência e interpretação das fichas síntese e analítica. Desse 
modo, elaboramos um conjunto de quinze eixos temáticos, que permitiram conhecer a totali-
dade, bem como as particularidades, inerentes ao Programa de apoio à formação inicial de pro-
fessores. Apresentamos a seguir os eixos temáticos: 1) Aluno-Pesquisador; 2) atribuições da SEE; 
3) Atribuições da FDE; 4) Atribuições da IES; 5) Alfabetização; 6) Avaliação da Aprendizagem; 7) 
Convênio; 8) Equipe de Gestão Institucional; 9) Instâncias institucionais; 10) Investigação didáti-
ca; 11) Professor regente; 12) Encontros com professor orientador; 13) Relação teoria e prática; 14) 
Programa e articulação com outros projetos; 15) Programa para formadores. Após a elaboração 
dos eixos temáticos foi possível agrupá-los, o que resultou em um conjunto de categorias.

CATEGORIAS

Ao realizar a análise dos eixos temáticos, optamos por agrupá-los por categorias, a saber:

a) Categoria Estrutura do Programa: foram inseridos aspectos que respondem ao funcio-
namento, atribuições e deveres de cada instância envolvida, bem como a gestão institucional e 
articulação com outros projetos; b) Categoria Modalidade de Convênios: estão presentes especi-
ficamente as instâncias que constituem a formalização para a celebração do termo de convênio 
entre os órgãos públicos, Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, Fundação do Desen-
volvimento para a Educação e a Instituição de Educação Superior; c) Categoria Estágio Supervi-
sionado: foi destacada a atuação do estudante universitário, intitulado como aluno-pesquisador, 
professor orientador, professor regente e interlocutor administrativo. 

Nessa categoria, inserimos, além dos eixos temáticos relacionados anteriormente, inves-
tigação didática, relação teoria e prática, avaliação de aprendizagem, alfabetização e programa 
para formadores. 

MATERIAIS DIDÁTICOS PROPOSTOS 
PELO PROGRAMA

A partir dos documentos oficiais sobre o Programa, pudemos verificar que a proposta pe-
dagógica estava ancorada na perspectiva da Psicogênese da Língua Escrita, ou seja, base teórica 
construtivista. 

Durante a pesquisa tivemos acesso aos materiais didáticos que foram disponibilizados 
aos estudantes da escola de educação básica do 2º Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
aos professores da rede pública estadual, aos professores orientadores das IES e aos alunos-pes-
quisadores que participaram do Programa. Trata-se de um material que foi fruto do Programa 
Ler e Escrever, implantado inicialmente na rede municipal da cidade de São Paulo. O Kit do 
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Programa, destinado aos alunos pesquisadores, contemplava o seguinte conjunto: a) Guia de 
Planejamento e Orientações Didáticas para professor alfabetizador; b) Caderno do professor 
alfabetizador; c) Coletânea de atividades do aluno; d) Livro de textos do aluno.

LEVANTAMENTO DAS DIRETORIAS REGIONAIS 
DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – IES

Nessa etapa da pesquisa localizamos as Diretorias Regionais de Ensino da Capital, Grande 
São Paulo e Interior do Estado de São Paulo que participaram do Programa. Assim, constatamos 
a quantidade de vagas disponíveis pelas DREs e os bairros de abrangência das escolas/salas de 
aulas para adesão ao Programa e conhecemos os critérios estabelecidos para participação das 
IES e dos estudantes universitários.

Em relação à participação das instituições de ensino superior, identificamos um número 
significativo de 102 que aderiram ao Programa. Constatamos a prevalência de instituições de 
âmbito particular, na categoria Faculdades Isoladas que possuem cursos de Licenciatura em 
Pedagogia e Letras. Em relação à localização das IES que firmaram o convênio, 33% estavam na 
cidade de São Paulo.

REVISÃO E PROTOCOLO DAS PESQUISAS 
SOBRE O PROGRAMA NO PERÍODO DE 2007 A 2019

Nessa fase buscamos identificar quais foram os estudos investigados sobre o Programa e 
localizamos nove pesquisas que foram desenvolvidas em programas de Pós-Doutorado, Douto-
rado e Mestrado no Estado de São Paulo.

Para tanto, elaboramos um instrumento de protocolo de leitura, que contribuiu para que 
pudéssemos nos aprofundar e conhecer a totalidade, a implementação e os impactos do Progra-
ma. O protocolo de leitura foi composto por duas partes, com os seguintes elementos: Parte I: 
dados que se referem ao autor, ano de publicação, nível de pesquisa, instituição, área de concen-
tração ou eixo temático e título da pesquisa. Parte II: destacamos os aspectos do objetivo geral e 
específicos, perguntas norteadoras, metodologia, resultados, participação do autor no Programa 
e o que dizem os estudantes universitários que participaram do Programa. 

Em síntese, nessa dimensão documental, utilizamos como fonte de pesquisa os documen-
tos oficiais publicados pelo governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Estado da Edu-
cação, pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação e as pesquisas realizadas sobre o 
Programa. Tais documentos foram analisados e discutidos utilizando-se a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011), destacando-se os seguintes aspectos sobre o modelo formativo do Programa: 
a) inaugura proposta que articula instâncias formativas institucionais; b) responde às tendências 
teóricas internacionais que destacam a relação teoria e prática/escola-Universidade; c) centra-
-se na alfabetização com base na teoria construtivista; d) remete ao dilema público-privado de 
financiamento.
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PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO – 
ESCOLA PÚBLICA E UNIVERSIDADE: FINALIDADE 
E DESENHO DO MODELO FORMATIVO

O Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade foi instituído por meio do 
Decreto Estadual nº 51.627/2007. Aderiram ao Programa 102 IES, com prevalência das Facul-
dades privadas, contando com a participação de 16.578 estudantes participantes dos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia e Letras, na modalidade presencial, atingindo 35 municípios do es-
tado de São Paulo. O total do investimento público foi de R$ 250 milhões, distribuídos às IES.

A análise do conjunto dos 12 documentos oficiais permite considerar que este Programa 
tem por finalidade superar as dificuldades encontradas na formação inicial de professores, bem 
como produzir melhoria da qualidade do ensino nos anos iniciais, com ênfase no processo de al-
fabetização. Possibilitou que os estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia tivessem a 
experiência, de um a três anos, de acompanhar um professor do 2º ano do Ensino Fundamental 
de 9 Anos, na rede pública estadual de ensino. Para atender aos objetivos propostos, este Progra-
ma estabeleceu a participação das seguintes instâncias institucionais formadoras: a) Secretaria 
de Estado da Educação; b) Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE; c) Conselho 
Estadual de Educação do Estado de São Paulo – CEE-SP; d) Diretorias Regionais de Ensino – 
DREs; e) Escolas da Rede Pública de Ensino; f) Instituições de Educação Superior – IES.

Essa estrutura possibilita uma dupla produção de conhecimento à medida que leva para a 
escola pública o que se produz academicamente, e, da sala de aula dos anos iniciais, a vivência e 
a experiência para a academia, criando espaços de produção e articulação de saberes e práticas. 
Nesse modelo formativo, os estudantes universitários tiveram a possibilidade de acompanhar, 
por um longo período, desde o início da sua formação acadêmica, a realidade escolar de uma 
sala de aula do 2º ano do Ensino Fundamental de 9 Anos da rede pública estadual paulista e, 
posteriormente, discutir com o professor-orientador, nos encontros que eram realizados sema-
nalmente, o que acontece no interior da sala de aula e nos bastidores da escola. Nesse sentido, 
a participação ativa dos estudantes na escola e em discussão com seus pares, produziram uma 
compreensão das problemáticas da vida diária escolar (MALDONADO, 2002; ZIBETTI, 2011). 
Em entrevista concedida a Carlota Boto (2018), Nóvoa ressalta também a importância da forte 
relação entre a Universidade e as redes escolares, considerando que esta seja “a chave para a 
mudança da formação de professores” (BOTO, 2018, p. 20). Ressalta-se que essa dimensão do 
modelo formativo é defendida pela Psicologia Escolar e Educacional. Como analisa Checchia 
(2020), a formação de professores para atuar nos anos iniciais precisa incluir o processo de es-
colarização, constituído pelas dimensões pedagógicas, relacionais, institucionais e culturais e 
possibilitar aos futuros professores uma articulação entre teoria e prática. 

Outro aspecto importante do modelo formativo deste Programa está na centralidade do 
processo de alfabetização, centrado no Programa de Alfabetização Ler e Escrever, de base cons-
trutivista, principal pilar da formação de professores dos anos iniciais com volumosa produção 
de materiais didáticos e cursos de formação para a rede pública estadual paulista (YAMAMO-
TO; SOUZA, 2015). A análise dos dados educacionais revela os desafios ainda postos para a 
qualificação docente no que tange à apropriação da leitura e da escrita. 



169

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS A PARTIR DA PERSPECTIVA CRÍTICA EM PSICOLOGIA ESCOLAR E 
EDUCACIONAL

Devido à relevância, destacaremos os resultados da análise referente à Categoria Estágio 
Supervisionado, no que tange aos espaços de formação em que os alunos pesquisadores, profes-
sores orientadores e regentes participavam, a saber: Alunos Pesquisadores – a) durante parti-
cipação do curso de licenciatura; b) ao longo do período de permanência de acompanhamento 
com o professor regente em uma escola da rede pública estadual; c) durante os encontros com 
o professor orientador da IES; d) nos debates com outros alunos pesquisadores, que tiveram a 
oportunidade de propor ações na intervenção junto ao professor regente; e) nas reuniões de Ati-
vidade de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) que participaram acompanhando os profes-
sores regentes das escolas; f) o desenvolvimento de uma investigação didática foi um destaque 
neste Programa, pois os estudantes tiveram a possibilidade de desenvolver uma pesquisa sob 
orientação do professor orientador acompanhado do professor regente; g) oficinas promovidas, 
quando necessárias, pelas IES relacionadas aos temas da alfabetização. Professores Orienta-
dores – a) durante as reuniões mensais os professores orientadores das IES participavam dos 
encontros promovidos pela FDE para discutir aspectos administrativos e pedagógicos, com des-
taque para o processo de alfabetização; b) as orientações recebidas pelas Diretorias Regionais 
de Ensino e pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação a respeito do Programa; c) os 
vídeos formativos e os materiais didáticos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educa-
ção. Professores Regentes – a) a oportunidade de ter um estudante do curso de formação inicial 
de professores acompanhando, por um período mais extenso, a realidade de uma sala de aula 
de 2º Ano do Ensino Fundamental; b) possibilidade de vivência e parcerias sobre o processo de 
escolarização de uma sala de aula. 

Em síntese consideramos que esse Programa deve ser entendido como uma possibilidade 
de superar os desafios que estão presentes nos cursos de formação inicial de professores, prin-
cipalmente sob o aspecto do distanciamento da relação teoria e prática na qual os estudantes 
tiveram a oportunidade de dialogar, discutir, refletir e vivenciar sobre a futura atuação profis-
sional. Zeichner (2010) propõe que haja uma relação mais equilibrada entre os conhecimentos 
acadêmico e profissional. Desse modo, os estudantes tiveram a oportunidade de assumir o pro-
tagonismo ao propor ações e intervenções em relação à realidade da sala de aula.

Nesse sentido, André (2012) defende a relevância deste Programa ao promover uma real 
aproximação e articulação entre a universidade e a escola, do acompanhamento do estágio à 
elaboração da investigação didática. 

No entanto, há um ponto polêmico neste Programa referente ao seu financiamento, trans-
ferindo recursos públicos ao setor privado. Este trabalho comunga com os autores que questio-
nam tal aspecto, e defende que a verba pública deve ser empregada, exclusivamente, no setor 
público (GATTI et al., 2019). Ao mesmo tempo, levanta-se a questão: como o Estado pode 
intervir na busca por uma melhor qualificação da formação inicial de professores, considerando 
que a maioria dos professores que atuam na rede pública estadual paulista é oriunda da rede 
privada? Seriam tais repasses um investimento indireto para a formação do futuro professor da 
rede estadual de ensino?

Cruz e Paula (2018) afirmam que a educação superior tem perdido a sua finalidade in-
trínseca, ou seja, formar indivíduos críticos e emancipados para dar lugar à busca pelo lucro 
incessante com a transformação da educação superior em mera mercadoria, que traz como 
consequência a própria desvalorização do seu produto final à medida que, em nome da maxi-
mização dos lucros, aligeira e empobrece os cursos superiores.
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A questão do repasse de verbas públicas ao setor privado tem sido objeto de muitos es-
tudos e críticas. Destacamos, dentre os autores que analisam esse tema, o trabalho de Santos 
(2017) que analisa a problemática tomando como centro do debate a finalidade da universidade 
pública. Como tal, trata-se de um bem público, tornando-se local prioritário para a formação 
integral dos jovens universitários, diferentemente das instituições privadas que, por centrarem-
-se no lucro, dificilmente cumprirão esse papel. É possível considerar este aspecto quando se 
analisa a facilidade com que as instituições de ensino superior do setor privado se adaptam às 
regras de mercado e, mais recentemente, aos lucros produzidos pelo setor financeiro. Conside-
rando esse importante argumento, a autora nos chama a atenção para o fato de que o paradigma 
adotado pelas IES privadas é o empresarial, baseado no lucro, na rotatividade docente, em for-
mas de baixar custos em detrimento da qualidade do ensino oferecido. 

Na mesma perspectiva, Maués (2014) analisa o que denomina de “processo de mercan-
tilização” da Educação Superior e que se materializa em diversos países. É importante destacar 
que no Brasil, os últimos 20 anos são marcados pela forte presença de grupos multinacionais 
adquirindo um grande número de IES privadas, principalmente aquelas que se apresentaram 
com bons índices de avaliação no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES. 
A entrada de grupos estrangeiros na Educação Superior e a reorganização das mantenedoras 
nacionais constituíram-se em instância de grande influência junto aos órgãos reguladores do 
Estado, com efeitos na desregulamentação e na autonomia de suas atividades de ensino. Dessa 
forma, há um distanciamento cada vez maior do Estado de suas funções para com o Ensino Su-
perior, propiciando que um elevado volume de recursos financeiros seja repassado a estas IES.

Como analisa Ramos (2020, p. 49):

As contradições presentes no cenário educacional brasileiro, marcado pelas políticas 
neoliberais, revelam, dentre outros aspectos, o avanço da presença dos setores priva-
dos na utilização dos recursos públicos, nem sempre oferecendo uma formação ini-
cial que contemple as exigências mínimas para a atuação profissional, principalmente 
em uma escola com tantas demandas e necessidades, em grande parte constituída 
pela condição de desigualdade social da população brasileira.

Portanto, ao pensarmos em formação inicial para a docência pela via das instituições em-
presariais, dificilmente teremos um trabalho formativo centrado na qualidade, pois o investi-
mento do financiamento público encontra um outro destino: centrado no mercado e no setor 
financeiro; ou seja, esta não é a finalidade esperada para a qualificação da formação inicial de 
professores, não justificando, dessa forma, o montante de recursos públicos repassados a estas 
instituições. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que esta pesquisa trouxe elementos que merecem destaque para uma política 
pública de formação inicial de professores, pois possibilitou que os estudantes dos cursos de Licen-
ciatura em Pedagogia pudessem tanto acompanhar o professor regente por um período mais longo 
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em uma sala de aula do 2º ano do Ensino Fundamental de 9 Anos, da escola da rede pública estadual, 
como conhecer os desafios da escolarização, com ênfase para o processo de alfabetização, os bastido-
res da escola, tais como reuniões de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e o contato 
com as Diretorias Regionais de Ensino.

O Programa se mostrou relevante a partir do momento em que a Secretaria de Estado da Edu-
cação, em articulação com a Fundação do Desenvolvimento para a Educação e o Conselho Estadual 
de Educação, viabilizou a execução deste junto às IES. Consideramos expressivo pelo seu alcance e 
abrangência, devido à participação significativa de IES privadas no Estado de São Paulo, bem como 
o envolvimento com a rede pública de ensino, disponibilizando espaços de formação específica aos 
estudantes, via encontros semanais com o professor orientador da IES para discutir e refletir sobre 
a experiência vivida na escola, proporcionando uma investigação didática, ou seja, considera que 
desde o início da formação inicial existiu o incentivo à pesquisa e responde as tendências teóricas 
internacionais (NÓVOA, 2019).

Em síntese, os resultados desta pesquisa revelam que se trata de um Programa que deve ser 
entendido como relevante estratégia de enfrentamento para a melhoria da qualidade da formação 
inicial de professores e com reflexos importantes para a alfabetização nos anos iniciais da educação 
básica. Para que este Programa se torne uma política pública de formação inicial de professores, pre-
cisará vencer dois grandes desafios identificados nesta pesquisa: modelo de financiamento adotado 
e a necessidade de ampliação para as demais Licenciaturas, não apenas restritos aos cursos de Licen-
ciatura em Pedagogia e Letras. 

Por fim, considera-se que a formação inicial de professores tem nessa modalidade formativa 
um importante modelo por possibilitar uma estreita relação entre teoria e prática, trazendo relevan-
tes reflexos para a alfabetização nos anos iniciais da Educação Básica. Os documentos analisados 
possibilitam considerar a complexidade da proposta veiculada junto às IES, tendo em vista os órgãos 
que se articularam para sua realização e o fato de aproximar Universidades e escolas públicas. Mas, 
ao restringir-se às instituições da rede privada e apresentar o financiamento enquanto repasse direto 
às IES, retira do Programa o seu caráter público e referenda as concepções neoliberais presentes nas 
políticas educacionais, principalmente no Ensino Superior. Portanto, este estudo contribui para que 
se considere a importância de incentivar propostas e modelos de programas para a formação inicial 
de professores no âmbito das políticas públicas, o que exigirá que se tome como referências o papel 
do financiamento público e da inclusão de toda a rede formativa do Ensino Superior. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
EM DIÁLOGO COM A ESCOLA 
PÚBLICA
Diana Carvalho de Carvalho (UFSC) 

Estamos vivenciando no país, desde 2018, um desmonte por parte do governo fe-
deral das políticas de Educação e formação de professores, bem como um ataque 
constante às universidades públicas. É nesse contexto que considero fundamen-
tal analisar a implementação de políticas de formação de professores que tiveram 

como eixo central o fortalecimento das licenciaturas e atuaram na direção de estabelecer uma 
relação de efetivo diálogo das universidades com a escola pública. 

Entendo que o primeiro ciclo do Programa implementado pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), denominado Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID), desde o seu lançamento em dezembro de 2007 até o início de 
2018, teve um impacto positivo nos cursos de licenciatura e nas relações entre as universidades 
e as redes públicas de ensino. O Programa possibilitava a participação de todos os cursos de 
licenciaturas e de estudantes que estavam em diferentes semestres do curso, com a supervisão 
de professores das escolas e das universidades. Todos recebiam bolsas e tinham dedicação de 8 a 
12 horas semanais. Em um estudo avaliativo sobre o PIBID1, Gatti et al. (2014, p. 5) expressam 
a amplitude alcançada em âmbito nacional: 

Iniciando em 2009 com 3.088 bolsistas e 43 instituições federais de ensino superior, 
em 2014, o PIBID alcançou 90.254 bolsistas, distribuídos em 885 campi de 284 ins-
tituições formadoras públicas e privadas (em 29 delas há também programas para as 
áreas da educação escolar indígena e do campo).

Assim, neste texto, temos por objetivo analisar a implementação e funcionamento do PI-
BID em um curso de Licenciatura em Psicologia de uma universidade federal do sul do país ao 
longo de oito anos, de 2010 a 2018, efetivado em três escolas públicas da cidade de Florianópolis, 
duas da rede estadual de ensino e uma da rede municipal. As ações foram realizadas em turmas 

1 Em 2013, a CAPES realizou uma avaliação externa do Programa por meio de convênio firmado com a Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O estudo foi efetivado por pesquisadores 
brasileiros reconhecidos na área de formação de professores, com base em questionários aplicados aos diversos 
segmentos do PIBID de todas as regiões do país. Os 38.000 participantes responderam a múltiplas questões sobre 
o Programa: seus fundamentos, desenvolvimento, sua gestão, suas perspectivas, impactos e desdobramentos no 
cotidiano da formação (GATTI et al., 2014).
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do curso de Magistério, da educação integral e do ensino regular dos anos iniciais da escolariza-
ção. Ao longo do período, o projeto teve a participação de 30 bolsistas de iniciação à docência, 
seis supervisores das escolas e três supervisores da universidade. Os documentos analisados 
foram os relatórios anuais, as atas das reuniões, as publicações e trabalhos apresentados em 
eventos pelos participantes. 

A proposta de trabalho efetivada pelo PIBID Psicologia se desenvolveu por meio de me-
todologia participativa, que envolveu reuniões sistemáticas para estudo e debates de temas sele-
cionados; acompanhamento de atividades escolares diversas; observação, acompanhamento das 
aulas e ministração de conteúdos junto aos estudantes da educação básica; realização de oficinas 
para professores e estudantes das escolas, com elaboração de metodologias e materiais didáticos; 
escrita de artigos científicos; participação em eventos regionais e nacionais do PIBID. 

 Desde seu início, a proposta do PIBID Psicologia foi atuar em uma disciplina do Curso 
de Magistério, uma das possibilidades de formação profissionalizante oferecida no ensino mé-
dio em uma escola estadual. Nesse sentido, cumpria a exigência de vinculação do projeto a uma 
disciplina da educação básica, a disciplina da Psicologia de Educação, ofertada nos dois últimos 
anos do curso. A justificativa do projeto chama a atenção para o fato de que o ensino de Psico-
logia nesses cursos tradicionalmente veicula conhecimentos sobre os processos de desenvolvi-
mento e aprendizagem das crianças. Ao problematizar a forma tradicional desse ensino, buscava 
propiciar aos estudantes da licenciatura um diálogo com as práticas docentes que se realizam na 
educação básica, compreendendo-as no contexto educacional e social em que estão inseridas, 
visando superar a ideia de que a Educação é apenas um campo de aplicação das teorias da Psi-
cologia. 

A atuação no curso de Magistério em uma escola estadual manteve-se ao longo de todo 
o período, sendo um dos pontos que ancoraram o trabalho realizado, permitindo uma relação 
estreita com a escola e possibilitando um intercâmbio também com o estágio de docência reali-
zado pelos estudantes que cursavam a licenciatura em Psicologia. Os princípios que orientaram 
tanto o estágio como as ações do PIBID propunham que a docência dos conteúdos da disciplina 
Psicologia da Educação acontecesse de forma contextualizada, considerando os desafios enfren-
tados na realidade escolar, tais como: evasão, repetência, problemas de aprendizagem, desigual-
dades sociais, violência. 

Os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1993; 1995) orientaram os es-
tudos e as ações realizadas, especialmente por evidenciar a importância das mediações docentes 
no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores e considerar a Educação 
como um processo de humanização na medida que possibilita que as crianças se apropriem dos 
conhecimentos produzidos pela humanidade. Essa perspectiva teórica fundamenta a proposta 
curricular do estado de Santa Catarina e encontrou apoio e ressonância na equipe pedagógica da 
escola e professores da disciplina. Um dos exemplos da operacionalização desses pressupostos 
foi a discussão, revisão e reorganização do plano de ensino da disciplina de Psicologia da Edu-
cação, realizada coletivamente nas reuniões semanais. Essa necessidade foi trazida ao grupo pela 
professora da disciplina do curso de Magistério e incorporada pelos estudantes da licenciatura 
que fundamentaram sua ação no estudo das teorias psicológicas e nas discussões sobre a orga-
nização e planejamento do ensino2. 

2 Um detalhamento dessa experiência e a íntegra do programa da disciplina de Psicologia da Educação do curso de 
Magistério elaborado pelos participantes do PIBID Psicologia está disponível na publicação realizada pelas profes-
soras orientadoras da escola e da universidade (CARVALHO; CAMPOS, 2018).
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As perguntas que orientaram a discussão e o planejamento coletivo foram formuladas 
com base nas discussões propostas por Moura (2001; 2010) ao tematizar a importância da orga-
nização do ensino e das relações estabelecidas pelos sujeitos em atividade, a saber:

• Como transformar o conhecimento da ciência psicológica (especialmente as teorias 
de aprendizagem e desenvolvimento) em conteúdo escolar, de modo a propiciar que 
os estudantes do Magistério conseguissem se apropriar e operar com os conceitos na 
sua realidade?

• Como contribuir para que o estudante do Magistério compreendesse melhor a criança 
como sujeito concreto que ele tem dizente de si, que traz sua história de vida e apren-
dizado para a sala de aula, e não a criança idealizada pelos livros, mídias e teorias?

• Como estabelecer interlocução da Psicologia com as outras disciplinas que também 
formam o professor nos anos iniciais, para além de uma relação meramente instru-
mental? 

 

Observa-se que tais questionamentos demarcam uma inversão no modo tradicional de 
ensino de Psicologia nos cursos de formação de professores, ao tomar como ponto de partida 
as questões concretas postas pela ação docente para, então, interrogar as teorias psicológicas. 
Compartilhamos a posição de Wallon (1975) quando afirma que as relações entre Psicologia e 
Educação não são de uma ciência normativa e de uma ciência ou de uma arte aplicadas; o au-
tor propõe uma relação de simetria e complementaridade. Se a escola é um meio formador da 
personalidade total do indivíduo na nossa sociedade, o que acontece ali deve ser estudado na 
sua especificidade e pode, inclusive, auxiliar na constituição do conhecimento psicológico sobre 
a criança. Considera que o ponto de partida da investigação psicológica deve ser a ação dos 
professores, suas facilidades, dificuldades e necessidades no processo de ensinar. Dessa forma, 
há uma efetiva contribuição dos professores à elaboração teórica da Psicologia, pois conhecer 
a criança significa ouvi-la e compreendê-la a partir do que acontece no espaço educacional. O 
papel da investigação, portanto, é fazer perguntas ao real, levando em conta toda a sua comple-
xidade, sendo a elaboração de princípios teóricos decorrência da explicação desta realidade.

O movimento de interrogar as teorias psicológicas com base nos desafios da prática do-
cente e nas condições concretas vividas pelas crianças e professores envolvidos nas atividades 
escolares também é defendido por Larocca (2000, 2007) em suas pesquisas sobre o ensino de 
psicologia na formação de professores no ensino superior. A autora defende que a atuação do 
professor de Psicologia tenha como ponto de partida e de chegada a Educação e não a ciência 
psicológica em si, posição partilhada por Charlot (2006) ao discutir a contribuição das pesqui-
sas realizadas pelas várias ciências sociais ao campo educacional. Para fundamentar a condução 
dos programas de ensino de Psicologia na formação de professores, a autora propõe uma tríade: 
o aluno que o professor tem diante de si; a realidade educacional, escolar e social; as diferentes 
contribuições da Psicologia para a Educação (LAROCCA, 2007).

Com base em tais princípios, procuramos enfrentar e superar as críticas que problemati-
zavam o caráter pragmático do PIBID, voltado para ações pontuais e experimentais nas escolas 
públicas, indicando a necessidade de uma formação teórica para os estudantes que dele par-
ticipam (GARCIA; D’AGOSTINI, 2014). Ao longo do desenvolvimento do PIBID, buscamos 
propiciar aos estudantes da licenciatura em Psicologia momentos de estudo e discussão teórica 
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que fundamentassem a análise das demandas que surgiam na relação com as escolas. A revisão 
das teorias estudadas no curso de Psicologia com o objetivo de ensiná-las aos estudantes do Ma-
gistério, por exemplo, possibilitou a apropriação de forma contextualizada dessas teorias pelos 
bolsistas, implicando no aprimoramento de sua formação, conforme indicam os estudantes:

Observamos que, quando temos o compromisso de apresentar e explicar diferentes 
teorias, essas passam a ser melhor estudadas e discutidas, ou seja, ressignificadas, o 
que contribui para a nossa formação docente, no sentido de proporcionar melhor 
compreensão sobre as próprias teorias.
Dessa forma, a experiência do Pibid também contribui para nossa formação no pró-
prio bacharelado, uma vez que, ao buscar estratégias pensando em como transmitir 
as teorias de maneira mais adequada à compreensão do futuro professor da Educação 
Infantil e dos Anos Inicias, fazemos novas reflexões sobre as teorias que aprendemos 
em sala de aula. Assim, novos sentidos são atribuídos aos conhecimentos acumula-
dos durante nossa formação como psicólogas, por vezes nos aproximando de linhas 
de pensamento psicológico com que não tivemos afinidade ou que não compreende-
mos bem em um primeiro momento. 
[...]
Podemos dizer que os estudantes do curso de Magistério nos auxiliaram na com-
preensão do conhecimento psicológico, pois passamos a compreender em conjunto 
com eles situações que, como graduandas, só veríamos em textos: os exemplos tra-
zidos por eles em sala de aula possibilitaram maior entendimento de nossa prática 
docente e uma maior possibilidade de interrogação às diferentes teorias. 
[...]
O embasamento teórico, quando em interação com a prática cotidiana, torna-nos 
mais seguros quanto ao lugar que estamos ocupando como professores em formação. 
Observamos que isto acontece não só para nós, mas também para os estudantes do 
curso de Magistério, como mostrado na pesquisa: o embasamento teórico amplia 
tanto a visão de mundo quanto os conhecimentos teóricos sobre a criança, contribui 
para a compreensão dos aspectos que constituem a profissão docente e permite su-
perar as concepções do senso comum sobre o desenvolvimento infantil (OLIVEIRA 
et al., 2018, p. 184-186).

A longa citação evidencia a avaliação positiva dos estudantes sobre a experiência de mi-
nistrar aulas para o curso de Magistério e o modo como estabeleceram a relação entre teoria e 
prática. Ficou evidenciada, também, a mudança de perspectiva inicial dos estudantes com rela-
ção à compreensão do papel político e social da Educação, em especial da docência, bem como 
a importância de conhecer a realidade escolar e de exercitar a capacidade de reflexão crítica na 
sua atuação profissional. Uma ideia afirmada constantemente pelos estudantes é a de que se 
constituíam professores ao mesmo tempo em que formavam outros professores.

A relação de confiança estabelecida com os docentes do curso de Magistério ao longo de 
oito anos de atuação do PIBID na escola possibilitou a participação dos licenciandos em uma 
atividade tradicional da escola: a Semana do Magistério. Essa é uma atividade de caráter acadê-
mico, com mais de 10 edições, uma por ano, e que tem como público-alvo estudantes e docentes 
do Ensino Médio Profissionalizante do Magistério de escolas da região da Grande Florianópolis, 
recebendo em média 150 pessoas. A estrutura do evento é organizada em oficinas com temas 
escolhidos pela coordenação do curso com base nas discussões realizadas com a equipe e que 
merecem aprofundamento para além dos conteúdos tratados nas disciplinas. Para as oficinas 
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são convidados profissionais externos à escola, incluindo professores das universidades da ci-
dade. Os estudantes do PIBID e do estágio de docência do curso de Licenciatura em Psicologia 
ofereceram oficinas sobre temas diversos nas edições da Semana do Magistério no período de 
2011 a 2015, entre os quais podemos destacar: Psicologia e o ensino das relações étnico-raciais; 
a apropriação da linguagem escrita pela criança; o sentido da brincadeira para a criança; gênero 
e sexualidade na escola; deficiência e relações inclusivas na escola. Nos anos de 2016 e 2017, os 
estudantes da licenciatura, além da oferta de oficinas, participaram também da organização da 
atividade juntamente com os professores da escola3. 

O PIBID Psicologia também atuou em duas escolas junto às professoras e crianças do ensi-
no fundamental. As ações ocorreram em turmas da Educação Integral de uma escola municipal 
e uma turma regular do sexto ano em uma escola estadual. Os bolsistas integraram-se aos pro-
jetos de docência formulados pelas professoras, ofertaram oficinas, elaboraram metodologias e 
materiais, sempre orientados pelo seguinte questionamento: como as teorias psicológicas pode-
riam contribuir na elaboração de atividades que permitissem o aprimoramento da apropriação 
da linguagem escrita pelas crianças, entendida como um instrumento cultural complexo, para 
além da técnica de conhecer as letras (VYGOTSKY, 1993; MELLO, 2006)? 

Nesse processo, buscaram enfrentar um desafio identificado por Souza (2010), ao analisar 
pesquisas da área da Psicologia escolar: dar voz às crianças na escola. Especialmente na atuação 
junto à turma do sexto ano, foram planejadas ações com o objetivo de reconhecer a dinâmica 
do grupo e conhecer melhor os estudantes, sua história e temas de interesse. Essa foi uma neces-
sidade identificada pela professora da turma, que reconheceu mudanças entre os alunos, como 
vemos na citação a seguir:

Um aspecto relevante do estágio de iniciação à docência refere-se aos momentos ava-
liativos com a professora da turma, que nos tem dito que percebe mudanças entre os 
alunos da turma, os quais estariam participando mais das aulas e cooperando entre 
si. Além disso, tem se referido à sua participação no PIBID Psicologia como um mo-
mento muito valoroso de sua formação como professora, uma vez que tem conse-
guido observar e aprender sobre aspectos do processo de ensino e aprendizagem em 
relação aos quais jamais havia problematizado.
Relata que praticamente havia desistido de propor atividades em subgrupo nas suas 
turmas e que a vivência do estágio a fez reconsiderar esta modalidade de interven-
ção, principalmente porque pode perceber que muitas vezes o burburinho que se 
estabelece está vinculado a trocas entre eles e não a bagunça ou indisciplina como 
se costuma pensar. Segundo ela, tem aplicado algumas das experiências propostas 
ao grupo acompanhado pelo PIBID em suas outras turmas e pretende desenvolver 
com duas turmas do sexto ano matutino o projeto das redes sociais. (CORD; PEIXE; 
MONTEIRO, 2018, p. 333).

Já as turmas da Educação Integral eram formadas por estudantes do primeiro ao quarto 
anos do ensino fundamental e funcionavam no contraturno escolar, por meio de projetos desen-
volvidos pelas professoras. Os bolsistas do PIBID integraram-se aos projetos, buscando oferecer 
possibilidades para que a apropriação da linguagem escrita pelas crianças ocorresse de modo 
efetivo. Cabe destacar uma das atividades desenvolvidas, ligada a um projeto sobre o Meio Am-

3\\ Um detalhamento das diferentes edições da Semana do Magistério consta da publicação conjunta entre os pro-
fessores da escola e estudantes do estágio e do PIBID (ESPÍNDOLA et al., 2018).
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biente. As bolsistas do PIBID propuseram a construção de instrumentos musicais reciclados pe-
las crianças e a elaboração de um manual para utilizá-los, que foi apresentado e distribuído para 
a comunidade na Feira de Ciências da escola. A seguir, as estudantes relatam essa experiência:

Nessa turma se desenvolvia o Projeto do Meio Ambiente, com a proposta de redução, 
reutilização e reciclagem do lixo. No entanto, a professora relatava muita dificuldade 
em coordenar atividades naquela turma e acabava por apresentar atividades mais 
tradicionais, quase sempre baseadas em cópias de conteúdo e desenho livre. Quan-
do realizou alguma atividade diferente, que exigiu que coordenasse um trabalho em 
grupo, relatou-nos: “voltei para casa com o cérebro solto dentro da cabeça”. A pro-
fessora não se sentia satisfeita com a relação estabelecida com a turma e gostaria que 
as crianças aceitassem as atividades propostas e fossem mais respeitosas entre si e 
com ela. Demanda que já havíamos identificado nas observações, já que os alunos 
tentavam sair da sala durante a aula. Era nosso objetivo contribuir para a apropria-
ção da linguagem escrita à luz da Teoria Histórico-Cultural. Após termos contato 
com as demandas particulares da turma, também se tornou nosso objetivo auxiliar 
a professora a conseguir maior engajamento por parte das crianças em atividades 
referentes ao projeto temático, ao mesmo tempo em que buscávamos contribuir para 
que ela visualizasse possibilidades de atividades mais próximas da metodologia pro-
posta pela coordenação. Nossa proposta foi incentivar a participação das crianças 
nas atividades desenvolvidas, de modo que construíssem seus próprios instrumentos 
musicais. Buscávamos estimular a expressão e a criatividade e, ao mesmo tempo, ar-
ticular a proposta ao Projeto de Meio Ambiente, por isso decidimos que cada criança 
confeccionaria seu instrumento com materiais reutilizados. Pretendemos fazer com 
que a atividade fosse significativa para os alunos e estivesse aliada às suas necessida-
des de comunicação, por isso sugerimos que a turma, em conjunto, elaborasse um 
Manual de Instruções para os instrumentos construídos na sala. O Manual serviria 
para ensinar aos colegas o que eles já tinham aprendido ou para lembrá-los como 
fazer os instrumentos depois que as oficinas tivessem passado. Para que o Manual 
contasse também um pouco da história e da forma como se usa o instrumento mu-
sical, solicitamos que eles realizassem pesquisas, assim sentiriam a necessidade de 
ler algo sobre o instrumento, de perguntar para outras pessoas ou de procurar na 
internet, atividade que as crianças apreciavam. Como sabíamos que as crianças ti-
nham conhecimentos diferentes, estimulamos que se ajudassem, que auxiliassem as 
mediações necessárias para que todos acompanhassem a construção dos textos, por 
isso a proposta de elaboração coletiva do Manual. Afinal, era do nosso interesse que 
todas as crianças participassem do exercício de usar a linguagem escrita para regis-
trar e comunicar as descobertas que tinham feito, exercitando as funções de escrever. 
(SULEIMAN et al., 2018a, p. 257).

Na longa citação anterior, vemos como as estudantes do PIBID operaram com os concei-
tos da Teoria Histórico-Cultural acerca da apropriação da linguagem escrita, que fundamenta-
ram suas escolhas na proposição das atividades junto à turma. Planejar a ação docente em bases 
teóricas e saber justificar suas escolhas é um dos principais desafios para o trabalho do professor. 
O resultado foi muito positivo na avaliação das estudantes:

Foram momentos bem produtivos, em que os alunos se ouviam e 
aceitavam as sugestões uns dos outros, cena considerada rara pela professora. As 
crianças se envolveram na atividade, dedicaram-se a fazer com que os instrumen-
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tos funcionassem musicalmente e ficassem esteticamente bonitos. Tinham senso de 
responsabilidade sobre o que resolveram produzir, dividiram a mesa, os materiais e 
as informações. Na produção do texto coletivo, todos colaboraram, principalmente 
para registrar as ideias no quadro; todos queriam escrever, apesar de não quererem 
copiar do quadro para o caderno. Para eles, uma vez escrito o texto, não era neces-
sário que todos fizessem a cópia, somente um registro serviria para fazer o Manual, 
tarefa levada a sério pelo aluno escolhido para guardar o registro. Percebemos que os 
alunos compreenderam a necessidade de escrever e construíram uma decisão lógica 
sobre isso: já que eles poderiam recorrer ao texto sempre que necessário, e ele estava 
devidamente registrado, não era necessário repeti-lo e copiá-lo extensivamente (SU-
LEIMAN et al., 2018a, p. 258).

As estudantes também tiveram oportunidade de propor oficinas de seu interesse, com base 
nos conteúdos aprendidos no curso de Psicologia, foi o caso das oficinas sobre as questões de 
gênero, inclusão e relações raciais4 realizadas com as crianças nas turmas da Educação Integral 
e anos iniciais de escolarização. O objetivo principal da atividade foi assim definido pelas estu-
dantes: “[...] ofertar experiências e discussões às crianças, possibilitando que elas se apropriem 
de modo mais amplo da cultura em que vivem, ao conhecerem sua história e compreenderem 
as diferenças que as cercam” (SULEIMAN et al., 2018b, p. 287). A estratégia escolhida foi “[...] 
mostrar possibilidades metodológicas para a escola e as professoras, enunciando a importância 
das temáticas e apresentando ferramentas aptas a auxiliá-las no processo de ensino” (SULEI-
MAN et al., 2018b, p. 287). 

Além do aprimoramento da formação dos estudantes, os relatórios analisados indicam o 
impacto positivo do programa na valorização e fortalecimento da Licenciatura, bem como das 
discussões sobre a formação de professores no curso de Psicologia, o que foi evidenciado pela 
constante participação e apresentação de trabalhos pelos bolsistas do PIBID nas Semanas de 
Psicologia, eventos anuais organizados pela coordenação do curso. A realização de um seminá-
rio sobre a Licenciatura para sua divulgação junto aos professores e estudantes foi um evento 
organizado pela coordenação do curso em resposta às exigências de uma comissão do MEC que 
realizou uma avaliação sobre o curso e apontou a desvalorização da licenciatura como uma das 
opções de formação do psicólogo. Esse seminário se constitui como um importante espaço de 
divulgação e reconhecimento do trabalho realizado pelo PIBID. 

As orientações para a Licenciatura em Psicologia propostas na legislação atual, especial-
mente na Resolução nº 5, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), de 2011, estabelecem como objetivo da formação do professor de Psicologia:

[...] complementar a formação do psicólogo, articulando os saberes específicos da 
área com os conhecimentos didáticos e metodológicos, para atuar na construção de 
políticas públicas de educação, na educação básica, no nível médio, no curso Normal, 
em cursos profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação continuada, assim 
como em contextos de educação informal como abrigos, centros socioeducativos, 
instituições comunitárias e outros” (BRASIL, 2011).

4 Houve um grande interesse por parte de algumas bolsistas do PIBID em desenvolver a temática das relações 
raciais na formação de professores e em oficinas junto às crianças. Um detalhamento das atividades realizadas ao 
longo do PIBID Psicologia sobre esse tema está registrado na publicação de Suleiman e Pereira (2018).
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O artigo 3° da mesma Resolução define que o curso de Psicologia deve ter como meta a 
formação do psicólogo voltada para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de 
Psicologia. No artigo 12, parágrafo 7°, indica que “as atividades referentes à Formação de Pro-
fessores, a serem assimiladas e adquiridas por meio da complementação do curso de Psicologia, 
serão oferecidas a todos os alunos dos cursos de Graduação em Psicologia, que poderão optar 
ou não pela sua realização” (BRASIL, 2011). Dessa forma, torna obrigatória a oferta da licencia-
tura por todos os cursos de graduação em Psicologia.

Outra iniciativa do colegiado de curso para atender as orientações da comissão do MEC 
foi a criação de duas disciplinas ofertadas pelo Departamento de Psicologia especificamente 
para o curso de Licenciatura, a saber: “Processos de Ensinar e aprender” e “Educação, sociedade 
e processos de escolarização”. Tal iniciativa visou, principalmente, aproximar os docentes do 
curso das questões relativas à formação do professor de Psicologia.

Os desafios enfrentados na reformulação curricular do curso de Psicologia, em especial 
quanto às questões relativas à licenciatura, foi tema de um texto elaborado por Oltramari e Nau-
jorks (2018), em que relatam sua experiência como coordenadores do curso à época. Na mesma 
direção, Cord (2018), professora há vários anos do curso de Psicologia, relata os desafios e as 
mudanças vivenciadas em sua experiência docente ao participar do PIBID e ministrar as novas 
disciplinas criadas especificamente pelo Departamento de Psicologia para o curso de licenciatu-
ra. A autora destaca as mudanças que ocorreram ao pautar a formação na licenciatura como um 
de seus focos, ou seja, pensar não só a formação do psicólogo escolar, mas também o professor 
de Psicologia, especialmente ao observar as manifestações dos estudantes que “[...] expressam 
a esperança de superar, a partir da formação em licenciatura, a perspectiva essencialmente re-
produtivo-instrumental dos conhecimentos adquiridos em sua formação no decorrer do núcleo 
comum” (CORD, 2018, p. 109).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exposto até aqui permite concluir que o estreitamento das relações entre a universidade 
e as escolas foi um aspecto evidenciado por todos os participantes do PIBID Psicologia, o que 
permitiu afirmar um dos objetivos do Programa: a formação conjunta dos estudantes, com papel 
importante desempenhado pelos professores das escolas. A permanência por longo tempo nas 
instituições escolares instaurou a confiança entre os profissionais, permitindo que novas frentes 
de trabalho fossem criadas e ampliadas as possibilidades de atuação dos bolsistas, ao mesmo 
tempo em que a universidade acolhia e respondia às demandas propostas pelas escolas. Traba-
lhar junto com as professoras na elaboração, execução e avaliação dos projetos desenvolvidos foi 
um aspecto destacado pelos bolsistas do PIBID como muito positivo e que permitiu deslocar e 
redimensionar o olhar e atuação tradicional da Psicologia na formação de professores, com forte 
impacto na sua visão profissional. Os estudantes avaliaram que a formação em Licenciatura e a 
participação no PIBID permitiu-lhes

[...] compreender as entranhas do trabalho docente, o que deu legitimidade para que 
pudéssemos discutir e propor, juntamente com os professores, formas de interven-
ções pedagógicas mais eficazes. Da mesma forma, essa formação garantiu-nos um 
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olhar mais amplo sobre a realidade escolar, com o qual passamos a compreender essa 
realidade na interlocução com as políticas educacionais e os processos sociais mais 
amplos. Sem dúvida, uma formação necessária para a atuação do psicólogo escolar 
(CARVALHO; DOKI; VALVERDE, 2018, p. 144).

A avaliação dos participantes do PIBID Psicologia, nos oito anos de existência do projeto, 
assemelha-se aos resultados encontrados no estudo avaliativo realizado por Gatti et al. (2014). 
À época, a principal sugestão dos pesquisadores foi transformar o Programa em uma política 
pública permanente, garantindo sua continuidade e aperfeiçoamento. Entre as necessidades de 
aperfeiçoamento, Carvalho e Quinteiro (2013) chamam a atenção sobre os limites da atuação de 
um programa como PIBID, se não houver um avanço no incremento de atividades formativas 
e de caráter investigativo compartilhadas e com responsabilidades claramente assumidas por 
parte das universidades e das escolas. As autoras indicam que inciativas como o PIBID convi-
vem com velhos problemas que ainda estão presentes nos cursos de licenciatura, tais como: as 
polêmicas relações entre formação específica e formação pedagógica, a desvinculação, muitas 
vezes, presente entre ensino e pesquisa na universidade e a difícil e necessária articulação entre 
teoria e prática.

Na contramão das avaliações realizadas, as mudanças propostas pelo edital no 07/2018, 
publicado pela CAPES em março de 2018 (BRASIL, 2018), impactaram negativamente o fun-
cionamento do PIBID a partir de então, especialmente com relação ao aumento do número de 
bolsistas por supervisor e a exclusão dos cursos de licenciatura das áreas das ciências humanas, 
consideradas não essenciais. Observa-se, assim, não o aperfeiçoamento da política, como indi-
cado na avaliação realizada pelos pesquisadores, mas a efetivação do seu desmonte como políti-
ca pública para formação de professores.
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 
MANAUS
João Raimundo dos Santos Silva Júnior (SEMED/MANAUS) 
Clarilza Prado de Sousa (PUC/SP)

INTRODUÇÃO 

No final século XX, ocorreram inúmeras transformações no âmbito educa-
cional em nosso país, motivados pelos seguintes fatores: os avançados nos 
estudos científicos, que reconfiguraram a concepção de criança e infância; 
a Constituição Federal do Brasil (CFB) de 1988, que reconheceu a criança 

como um ser de direito; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, que delegou 
obrigações aos agentes sociais visando assegurar os direitos dos cognoscentes; e a Lei de Diretri-
zes e Base da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, que inseriu a educação infantil na estrutura 
oficial do sistema de ensino. Portanto, essa realidade corroborou para a mudança na natureza do 
serviço assistencial, para assumir um caráter educacional. 

Aos poucos, esse cenário foi consolidado pelas políticas públicas que favoreceram a ex-
pansão do atendimento educativo ao estrato infantil, a promoção da qualificação docente, a 
construção ou melhoria na infraestrutura das unidades de ensino e a aquisição de mobílias 
e materiais didático-pedagógicos pelas instituições (SILVA JÚNIOR; SOUSA, 2021). Tais me-
didas também fomentaram a contratação de profissionais pelas Prefeituras para atuarem no 
segmento infantil, para isso, realizaram processos seletivos e concursos públicos abertos a livre 
concorrência. Dessa maneira, muitos professores foram admitidos nas redes públicas munici-
pais de ensino. 

Nesse contexto admissional ocorreu a nomeação de professores homens para lecionarem 
na educação infantil, inclusive em Manaus. Haja vista esses profissionais terem sido aprova-
dos nos exames e suprirem com as prerrogativas legais para a investidura do cargo. Esse fato 
suscitou tensões e conflitos entre os atores educacionais das comunidades escolares, uma vez 
que, segundo Miki (2014), na capital amazonense, desde o início, os serviços educacionais com 
bebês e crianças bem/e pequenas foram executados pelo cisgênero feminino, nas instituições de 
caridade e nos jardins de infância. Desse jeito, se constituindo como uma atividade profissional 
essencialmente feminina. 
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Essa realidade também foi desencadeada pelos estudos científicos que alteraram as con-
cepções e relações de gêneros, especialmente entre os cisgêneros, corroborando para a descons-
trução da divisão social do trabalho, balizada nas diferenças sexuais. Essa ruptura favoreceu que 
mulheres e homens pudessem assumir determinadas profissões, que outrora eram exercidas por 
um deles, como a docência na primeira infância. Tal situação, para Sayão (2005), tem coopera-
do para a reflexão sobre os preconceitos e tabus da sociedade brasileira e a (re)significação das 
práxis docentes com o público infantil. Desse modo, o magistério do homem modificou o perfil 
profissional do professorado na pequena infância. 

A partir desse contexto surgiu o interesse de realizar uma pesquisa de campo com a fi-
nalidade de compreender as representações sociais sobre a docência masculina na educação 
infantil de uma comunidade escolar de um CMEI vinculado à rede pública municipal de ensino. 
A instituição estava localizada na zona leste da cidade, região que sofreu um intenso processo 
migratório (inter)nacional, contribuindo para sua enorme expansão geográfica, marcada pela 
diversidade étnico-racial, pluralidade cultural e variedade socioeconômica. Assim, o locus da 
investigação reproduz com fidedignidade os aspectos da realidade social manauara.

Essa complexidade do contexto sócio-histórico-cultural manauense impôs aos pesquisa-
dores a adesão por um arcabouço teórico-metodológico inovador e criativo. Nesse sentido, eles 
adotaram as Teorias das Representações Sociais, construído por Moscovici (1978), e avolumado 
por seus seguidores, como Jodelet (2015), o qual entende que os fenômenos representacionais 
influenciam os comportamentos dos indivíduos ou grupos sobre um determinado objeto ou 
fato não familiar, em uma dada época. Por isso, faz-se necessário o uso de métodos e técnicas 
adequadas para identificar as ancoragens das representações que nos permitem entender o seu 
fabril, dinamicidade e significações. 

A elaboração e execução do estudo foi de suma relevância acadêmica e social. Por um 
lado, os pesquisadores puderam capturar as representações sobre o magistério masculino no 
segmento infantil de uma comunidade escolar situada na cidade de Manaus, e seus elementos 
de ancoragens e de objetivações. Por outro, viabilizou a possibilidade da produção de materiais 
que pudessem servir de subsídios para a promoção de intervenções pela Secretaria Municipal 
local. E, dessa forma, buscar romper com os preconceitos, estigmas e tabus enfrentados pelos 
professores homens na realização de suas atividades profissionais na educação infantil. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As atividades educativas do homem com bebês e crianças bem/e pequenas é uma prática 
profissional nova e contemporânea, suscitada pelas recentes transformações sociais, econômi-
cas, culturais e de gêneros. De acordo com Pereira (2012), desde o início esse serviço educacio-
nal foi realizado exclusivamente por mulheres-mães, pois a sociedade brasileira conservadora 
acreditava que elas nasciam sendo portadoras de virtudes e qualidades inatas, que as tornavam o 
perfil ideal para o trabalho docente nas creches e pré-escolas. Desse modo, o cisgênero feminino 
era considerado dotado de capacidade para lidar com as peculiaridades do desenvolvimento 
infantil. 
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Essa concepção inatista ancorou por muito tempo o universo consensual e reificado da 
sociedade brasileira, e consequentemente, inviabilizou a inserção da docência masculina no seg-
mento infantil. Pois ela defendia uma concepção de homem desprovido de habilidades e compe-
tências essenciais para manejar com os cuidados infantis. Tal arcabouço teórico desconsiderava 
a importância da interação social no processo de constituição dialógica do sujeito, no qual, 
segundo Arruda (2015), o homem se apropria ininterruptamente dos aspectos socioculturais, 
históricos, políticos, tecnológicos e econômicos de seu grupo de pertença. Destarte, a admissão 
masculina suscita a ruptura dessa ideia no pensamento social brasileiro, inclusive manauara. 

A anuência da docência masculina nessa etapa da educação formal desencadeou diferen-
tes reações e posicionamentos dos atores educacionais. Por um lado, o Estado seguiu a legislação 
que permite a contratação do homem, desde que tenha a formação necessária, e garante seus 
direitos e deveres trabalhistas. Por outro, a sociedade, principalmente as mães e os pais, ques-
tionava se ele teria habilidades profissionais suficientes para lidar com as demandas específicas 
deste segmento de ensino. Para Monteiro e Altmann (2014), o professor homem enfrenta a 
suspeita e o questionamento de suas práticas educacionais na educação infantil oriundos de 
algumas comunidades escolares. 

Essas dificuldades ou resistências possuíam distintas naturezas como relatavam os estudos 
executados por Saparolli (1998), Sayão (2005) e Pereira (2012), sendo as mais frequentes: a des-
confiança dos pais quanto à índole do professor, questionamento sobre sua orientação sexual, 
dúvidas acerca de sua capacidade profissional para o segmento de ensino, a suposição da falta 
de trato com as crianças e outros. Esses elementos colaboraram para fortalecer o discurso e a 
posição das comunidades escolares sobre o exercício docente do homem no segmento infantil. 
Dessa maneira, em nosso país, a admissão do magistério masculino na educação infantil suscita 
tensões e conflitos entre os atores educacionais. 

A educação infantil ao se constituir como um espaço profissional viabilizou o empode-
ramento do cisgênero feminino, diante da sociedade brasileira caracterizada por ser sexista e 
machista. Logo, a admissão masculina vem causando embates entre os cisgêneros dentro desse 
segmento educacional. Nesse sentido, frisa Sayão (2005), a mulher tenta manter sua supremacia 
profissional por meio da valorização do trabalho desenvolvido e o homem tenta por sua vez 
mostrar que também pode executar atividades educacionais nesse segmento infantil. Contudo, 
a complexidade da temática se desenvolve em uma situação conflituosa e contraditória. 

MÉTODOS E TÉCNICAS 

O trabalho desenvolvido se constituiu em uma pesquisa de campo, guiada pela epistemo-
logia qualitativa, pautado num enfoque descritivo-exploratório, sendo adotado os instrumentos 
de coleta de informações, o questionário e a entrevista situacional, aplicados a um grupo de 
participantes formado por: 5 pais, 5 mães e 5 professoras de crianças pequenas matriculadas em 
um CMEI, localizado no município de Manaus/Amazonas. Os dados coletados foram transcri-
tos, compilados e submetidos ao método análise de conteúdo, e analisadas sob a ótica das TRS 
proposta por Moscovici (1978), especificamente a abordagem processual de Jodelet (2015).
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Vale salientar que o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP. Assim como teve a autorização da Se-
cretaria Municipal de Educação de Manaus para sua efetivação no CMEI sob sua jurisdição. Os 
pesquisadores também seguiram as recomendações da Resolução nº 466/2012 do Ministério da 
Saúde, tomando todas as medidas cabíveis para a realização do estudo, desde os procedimentos 
burocráticos, técnicos e operacionais, que resguardassem a segurança e a vida dos sujeitos par-
ticipantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, os pesquisadores por meio das informações do questionário buscaram co-
nhecer os membros do grupo amostral, considerando seus aspectos sociais, profissionais, eco-
nômicos e religiosos. Visto que os participantes, ao manifestarem suas opiniões ou ajuizamentos 
sobre a docência masculina, falavam de sua posição e/ou função social exercida na comunidade, 
seus discursos eram constituídos por conteúdos subjetivos, intersubjetivos e transubjetivos de 
pertença. Por isso, enfatiza Moscovici (1978), o posicionamento assumido por um indivíduo 
jamais poderá ser encarado como uma ação neutra, ao contrário, existe sempre uma intencio-
nalidade, pois são fundamentados em suas representações. 

Nesse sentido, o grupo de participantes era formado por 15 atores sociais de uma comu-
nidade escolar, e nesta exerciam papéis sociais diferentes, sendo: 5 professoras, 5 mães e 5 pais. 
A maioria dos entrevistados residiam no mesmo bairro da escola, se autodeclaravam cristãos 
(evangélicos ou católicos), tinham o ensino médio ou superior, trabalhavam nos diferentes seto-
res da economia local e declaravam a renda mensal entre 1 a 3 salários-mínimos1. Ademais, as 
docentes eram funcionárias públicas com vasta experiência no magistério no segmento infantil. 
Desse modo, os sujeitos assumiam tarefas distintas dentro de um conjunto de convenções so-
ciais constituído pela sociedade manauara. 

A partir de uma ótica sociojurídica, os papéis sociais exercidos tanto pelas professoras 
quanto pelos genitores das crianças, em nossa sociedade, são respaldados por legislações, re-
gulamentações e normatizações específicas, que reconhecem seus direitos e deveres, fixam suas 
atribuições, instituem orientações sociais e educacionais, bem como estabelecem punições as 
suas negligências ou omissões acerca de suas responsabilidades (STANICH, 2018). Esse univer-
so reificado influencia a relação sujeito-objeto-mundo, assim como colabora para a produção e 
disseminação de representações sobre os atores educacionais e práticas pedagógicas peculiares 
ao âmbito da educação infantil. 

Os pesquisadores, ao realizarem a análise de conteúdo das entrevistas referentes ao posi-
cionamento dos participantes quanto a admissão do magistério do homem na Educação Infantil 
em Manaus, constataram que as mães eram unânimes na reprovação da presença masculina para 
ministrar aulas na pré-escola aos seus filhos, principalmente se fossem meninas. Elas alegavam a 
falta de manejo do cisgênero para lidar com as peculiares infantis e o receio ou medo de um pos-
sível aliciamento ou abuso sexual infantil por parte do professor durante as práticas de higiene da 
criança. Portanto, as genitoras eram contrárias à docência masculina no segmento infantil. 

1 Durante a realização da pesquisa, o valor do salário-mínimo era de R$ 954,00 reais. 
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O discurso opositor das mães estava ancorado na concepção de homem manifestadas por 
elas, de um indivíduo rude e sem controle dos seus instintos. Essa imagem masculina conver-
gia para a elaboração de representações sociais da comunidade manauara acerca da docência 
masculina na pré-escola da educação infantil, como resultado da interação social. Sobre esse 
aspecto, frisa Duveen (2015, p. 21): “as representações são sempre um produto da interação e 
comunicação e elas tomam sua forma e configuração específicas a qualquer momento, como 
uma consequência do equilíbrio específico desses processos de influência social”. 

Com relação ao posicionamento dos genitores, identificamos que 3 pais aprovavam o ma-
gistério do homem nas unidades de ensino da educação infantil em Manaus. Para tanto, eles jus-
tificavam que a formação pedagógica no curso universitário viabilizava a preparação masculina 
para o exercício docente com crianças pequenas. No entanto, 2 pais reprovavam declarando que 
a falta de trato e de paciência do homem com os pequenos dificultava sua capacidade para o ser-
viço. Essa alegação reforçava os argumentos defendidos pelas mães. Dessa forma, percebemos 
a divisão de opiniões entres os genitores, mas maioria aceitava a atuação profissional masculina 
no mencionado segmento de ensino. 

Diante desse contexto, Moscovici (2015b, p. 19) salienta que somos afetados diretamente 
pelos fenômenos representacionais: 

As representações nos atingem com essas dissonâncias, engavetamentos, contradi-
ções e outros curtos-circuitos intelectuais, dos quais seus usuários não parecem dar-
-se conta nem procuram retificar. Elementos afetivos, uma indiferença em relação à 
lógica e preconceitos estão certamente implicados.

O posicionamento das docentes quanto à presença masculina no magistério na pré-es-
cola na rede pública de ensino manauara também apresentava divergência entre elas. Pois 3 
professoras aprovavam, afirmando que o homem, ao decidir pela docência e ao se qualificar 
profissionalmente, estaria preparado, assim como a mulher, para ministrar aulas na primeira 
infância. Entretanto, 2 educadoras reprovavam justificando que a sua formação pedagógica não 
era suficiente para prepará-lo para a docência na educação infantil, mas sim com adolescentes 
do Ensino Fundamental. Portanto, percebemos que as questões de identidade de gênero perpas-
savam as concepções dessas profissionais. 

Ao prosseguirmos com as análises dos conteúdos das entrevistas, foi possível agrupá-los 
em 3 categorias, sendo: a docência e as relações de gênero, profissionalidade docente na educa-
ção infantil e as resistências e os percalços do magistério do homem no segmento infantil. Elas 
evidenciavam o modo como o universo consensual reificado do grupo de participantes perce-
bia, compreendia e lidava com as práxis profissionais e as implicações de gêneros subjacentes ao 
âmbito educacional, especialmente no segmento infantil na capital amazonense. 

A primeira categoria mostrava as tensões e os conflitos desencadeados pela inserção do 
homem na carreira docente na educação infantil. Nesse contexto capturamos uma representa-
ção objetivada na figura de um ser inapto ou despreparado, ancorada na escassez ou ausência de 
características inatas, que o inviabilizava saber lidar com as peculiaridades do desenvolvimento 
infantil das crianças pequenas na pré-escola. Sobre esse aspecto, frisa Sayão (1998), essa ideia 
parece apoiada na concepção teórica do inatista, que concebia o ser humano portador ou não de 
habilidades de nascença. Desse modo, os entrevistados tentavam respaldar seu posicionamento 
desfavorável à docência masculina no segmento infantil. 
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Essa imagem masculina desprovida de habilidades vinculada ao professor homem na edu-
cação infantil estava apoiada na figura do seringueiro, trabalhadores braçais que extraíam o látex 
das seringueiras espalhadas no território amazonense. Comumente, eles eram caboclos ribeiri-
nhos e imigrantes nordestinos iletrados, rústicos e com pouco trato social. Com a decadência do 
comércio da borracha, esse contingente migrou para Manaus, e se fixou nos bairros periféricos, 
onde reproduziu suas práticas sociais e hábitos culturais (FIOCRUZ, 2010). Desse modo, seu 
jeito de ser e pensar foi apropriado pelo pensamento social da sociedade manauara urbana. 

Esse núcleo figurativo do homem como um ser carente de características inatas dificul-
tava a sua admissão no magistério masculino na educação infantil. Haja vista que o professor 
deverá ser o mediador das interações e brincadeiras no ambiente escolar. Para isso, ele necessi-
ta estabelecer vínculos pró-sociais com as crianças pequenas da pré-escola, vislumbrando um 
relacionamento interpessoal adulto-criança balizado na segurança, confiabilidade, respeito e 
cordialidade. Para assim, enfatiza Brasil (2010), gerir a sala de aula, realizar as tarefas da rotina 
escolar, elaborar e aplicar as atividades pedagógicas envolvendo os campos de experiências do 
mencionado segmento de ensino. 

A partir desse contexto, constatamos que os pais não percebiam as contradições entre 
os seus discursos e suas práticas do cotidiano. Pois, durante a entrevista, inúmeras vezes eles 
relatavam momentos de colaboração com suas esposas nas tarefas domésticas, no cuidado com 
a prole e no acompanhamento escolar de seus filhos, atividades que outrora eram consideradas 
exclusivas do cisgênero feminino. Esse fato, segundo Carvalho (2005), mostrava uma mudança 
na concepção de homem, que influenciava sua vivência de paternidade, mas que o cisgênero 
masculino não reconhecia. Contudo, esse comportamento poderia ser desencadeado por várias 
razões, inclusive pela masculinidade tóxica presente no pensamento social brasileiro. 

A segunda categoria evidenciava a desconfiança dos atores educacionais quanto à forma-
ção pedagógica do professor. Nessa situação apreendemos uma representação objetivada em um 
ser incapaz de se apropriar de novos conhecimentos, sendo ancorada na inabilidade de planejar 
e aplicar atividades pedagógicas, gerir a sala de aula, realizar a rotina escolar da educação infan-
til e outros, apesar de sua qualificação profissional. Para Gatti (2010), essas suposições difun-
dem dúvidas quanto à qualidade da formação inicial dos docentes, que nos últimos tempos têm 
avançado em nosso país. Dessa forma, os participantes tentam inviabilizar a docência masculina 
com o público infantil. 

No Brasil, a admissão do magistério masculino na EI é muito recente, especialmente no 
município de Manaus. Normalmente, os homens exerciam sua docência no ensino fundamental 
e médio, nos quais usufruíam de um certo reconhecimento social de suas práxis profissionais 
pela comunidade manauara. Entretanto, sua inserção na primeira etapa da educação básica sus-
citou o questionamento quanto a sua capacidade em conciliar o cuidar e o educar durante o 
processo de aprendizagem com crianças pequenas. Para Moscovici (1978), o objeto ou fato não 
familiar causa estranhamento no pensamento social de um grupo, pois ele não corresponde aos 
padrões daquela sociedade. 

Essa necessidade de comprovar sua capacitação era suscitada pela desconfiança da comu-
nidade escolar sobre a competência do homem no serviço educacional com o público infantil. 
Ela era apoiada na imagem masculina compartilhada no pensamento social da sociedade ma-
nauara, de um indivíduo com pouco trato social e sem habilidades comportamentais e emocio-
nais para lidar com as demandas típicas do desenvolvimento infantil, que perpassam diariamen-
te o fazer pedagógico dos professores nas creches e pré-escolas (SOARES, 2011). Dessa maneira, 
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necessitava de um acompanhamento especial da equipe escolar para realizar suas práticas edu-
cacionais no segmento de ensino. 

Nesse contexto, apesar de o professor homem mostrar resultados satisfatórios em suas 
atividades pedagógicas na pré-escola, persistia a desconfiança dos genitores. Eles supunham 
que o profissional tivesse a sua disposição uma auxiliar ou ajudante, principalmente nas práticas 
de higiene com as crianças pequenas, para assim obter melhores resultados e evitar possíveis 
acidentes. Entretanto, essa sugestão camuflava a suspeita, especialmente das mães, de possíveis 
atos ilícitos do professor às crianças. De acordo com Finco, Gobbi e Faria (2015), as questões de 
gênero perpassam as práxis docentes diariamente, muitas vezes, causam incômodos na dinâmi-
ca escolar. 

A terceira categoria revelava a suspeita dos sujeitos quanto à possibilidade de atos implí-
citos serem cometidos pelo professor contra a criança pequena na pré-escola. Nesse contexto, 
capturamos uma representação objetivada na imagem de um potencial abusador, aliciador ou 
pedófilo, sendo apoiada no medo/receio das mães e pais de práticas de abuso sexual ou alicia-
mento infantil durante as práticas de higiene, sem considerar que tal situação também poderia 
ser executada pelo cisgênero feminino. Monteiro e Altmann (2014) salientam que o homem, 
ao optar pela carreira docente na educação infantil, enfrenta inúmeros desafios, muitas vezes, 
preconceituosos e discriminatórios. 

A partir desse contexto, percebemos que os participantes vinculavam o exercício do ma-
gistério masculino com a possibilidade de camuflar atos de pedofilia. Uma vez que, nas creches 
e pré-escolas, as práticas docentes envolvem as atividades inerentes ao cuidar, ou seja, o profes-
sor auxilia os bebês e as crianças bem/e pequenas na realização de suas necessidades físicas, de 
higiene corporal, vestir as suas roupas e outros. Durante a execução dessas ações, as mães supu-
nham que o professor tinha a oportunidade de cometer práticas de aliciamento ou abuso sexual 
infantil, sem a interdição dos demais profissionais (PEREIRA, 2012). Assim, ele era considerado 
pelas genitoras como um indivíduo com potencial para tais atos. 

Esse argumento usado pelos genitores contribuía para a construção de representação 
apoiada na suspeita de possíveis práticas de pedofilia pelo professor. No entanto, esse discurso 
era incompatível com a realidade amazonense, haja vista, de acordo com Brasil (2020), os qua-
dros de violências sofridas por crianças eram executados por indivíduos próximos, como: mães, 
pais, padrastos, tios, tias e outros. E, geralmente, os atos ilícitos aconteciam no âmbito familiar 
e domiciliar, ou seja, não ocorriam na instituição escolar e nem envolviam professores que atua-
vam no segmento infantil. Portanto, sucedia a refutação das hipóteses elaboradas para balizar a 
não inserção masculina no segmento infantil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa evidenciou que a maioria dos atores educacionais da comunidade escolar não 
era favorável à admissão da docência masculina na educação infantil. Eles ancoravam seu posi-
cionamento opositor na concepção de homem como um ser inapto, imprevisível e despreparado 
para lidar com bebês e crianças bem/e pequenas. Essa imagem era projetada ao fazer profissio-
nal do cisgênero masculino no serviço educacional nas creches e pré-escolas. Dessa maneira, 
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a representação do ser docente era constituída por conteúdos depreciativos, preconceituosos e 
discriminatórios advindos do contexto sócio-histórico-cultural da sociedade manauara. 

O pensamento social da comunidade escolar deixava explícito que a contratação mas-
culina para o magistério no segmento infantil em Manaus estava condicionada à execução de 
processo seletivo ou concurso público. Pois nesses exames eles concorriam em condições de 
igualdade com as demais candidatas, haja vista os certames desses processos admissionais se-
guirem as prerrogativas instituídas por leis inerentes ao âmbito educacional, especialmente para 
a admissão de docentes na carreira do magistério público. Portanto, juridicamente não havia 
barreira ou impedimento para a reprovação e posse de um professor na rede pública municipal 
de ensino no segmento infantil. 

A realização do estudo viabilizou conhecermos os fenômenos representacionais do ma-
gistério do homem na educação infantil. Bem como a rede de significações que ancora a repre-
sentação e as suas implicações no exercício profissional do cisgênero masculino no segmento de 
ensino em Manaus. A partir desse contexto, recomedamos a execução de mais pesquisas sobre 
a temática, inclusive com um grupo amostral maior, uma vez que a estratégia favorece aprofun-
dá-la e esmiuçá-la. E, dessa forma, possibilitar intervenções no âmbito escolar na perspectiva 
de fomentar informações no universo consensual e reificado da sociedade manauara acerca da 
docência masculina. 
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo compreender de que forma os ideais republicanos 
difundidos durante a Primeira República (1889-1930) no Brasil se manifestaram 
na idealização e construção da Escola Doméstica de Brazópolis, tal instituição 
foi a primeira no Estado de Minas Gerais, no tocante à educação doméstica para 

jovens mulheres abastadas e menos abastadas.

A problemática se desdobra a partir das concepções de educação feminina discutida pelos 
republicanos, as quais orientam a educação proposta com a criação da Escola Doméstica de 
Brazópolis. Assim, busca-se discorrer sobre a relação que há entre política, educação e mo-
dernidade na Primeira República, propiciando assim entender como a Educação feminina foi 
compreendida e implementada no sul de Minas Gerais quando a região estava em um momento 
próspero e em desenvolvimento. À época, Silveira (1926, p. 1098) afirmou que “Brazopolis é 
talvez um dos municipios de terras mais valorizadas do Sul de Minas”. 

A pesquisa apresentada converge para a seguinte questão: o conceito de escolarização da 
mulher proposto pela República reverberou na proposta e efetivação da construção da Escola 
Doméstica de Brazópolis? Para tal, buscamos analisar de que forma a construção da Escola 
Doméstica de Brazópolis esteve em consonância ou oposta às propostas dos ideais republicanos 
que emergiram no final do século XIX e permearam o campo educacional até o fim da Primeira 
República, em 1930.

O estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo: “Educação, pobreza, política 
e marginalização: formação da força de trabalho na nova capital de Minas Gerais, 1909–1927”, 
aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agências brasileiras 
de fomento à pesquisa acadêmica. Esta pesquisa também recebe fomento pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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A metodologia seguiu referenciais teóricos do método dialético com a premissa de afir-
mação da relação entre ensino doméstico, juventude e escolarização, categorias derivadas das 
fontes. Estas incluem o regimento da instituição pesquisada, estatutos, a Constituição de 1891, 
cartas episcopais, legislação educacional, registros de atividades escolares contidos nos relató-
rios dos inspetores, jornais e atas da instituição. Dessa forma, foi realizado o entrecruzamento 
entre as matérias de jornais encontrados na Hemeroteca Digital1 e no acervo histórico da cida-
de, com o arcabouço da pesquisa histórico-educacional.

Portanto, apresentaremos a contextualização da Primeira República e a educação, e em 
seguida a implementação da Escola Doméstica de Brazópolis no sul de Minas Gerais.

A EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA
(1889-1930)

O final do século XIX, no Brasil, é marcado por diversos acontecimentos históricos, como 
o fim do regime monárquico em 1889. Efervesciam no país disputas que foram “marcadas pelo 
instrumento clássico de legitimação de um novo regime político, a ideologia” (CARVALHO, 
2017, p. 9). Nesse período, o regime republicano fica predominantemente marcado pelo libera-
lismo à americana. 

Com efeito, “o novo regime, imaginava-se, abrigaria a nação laica, a federação harmoniosa 
e progressiva, ao outorgar existência política ao povo, retiraria do anonimato homens e mulhe-
res comuns, alcançando-os à cidadania política” (MONARCHA, 2016, p. 132). No que se refere 
aos princípios de ordem social e política, o liberalismo já se fazia presente, implantado durante 
o regime imperial como “a liberdade de manifestação de pensamento, de reunião, de profissão, a 
garantia da propriedade” (CARVALHO, 2019, p. 41), presentes na Constituição de 1824. 

As ideias advindas do positivismo inspiraram ações e ganharam espaço na República, 
principalmente no campo educacional. Os republicanos colocaram em pauta a discussão de que 
a sociedade carecia de se modernizar, urbanizar e industrializar, buscando acelerar o movimen-
to econômico na tentativa de acompanhar as expansões que ocorriam mundialmente, o que 
promoveu a existência de um campo propenso para expansão da educação. Dessa forma,

A educação apontada como causa do atraso brasileiro foi advogada também como 
a solução para os problemas nacionais. Ela foi vista como elemento propulsor do 
desenvolvimento econômico-social e do progresso, instrumento indispensável para a 
consolidação do regime republicano e como meio para assegurar a ordem social e a 
democracia. (SOUZA, 2009, p. 262).

Instalava-se o Governo Provisório e o país aspirava por uma nova organização política, 
social e econômica pautada nos ideais republicanos. Dentre as mudanças que defendiam, um 
aspecto é bastante marcado, quase como discurso oficial, que seria a necessidade de se conceber 
a imagem de um país que se afastasse de seus traços coloniais, “atrasado, inculto e primitivo” 
(LOURO, 2020, p. 443). 

1 Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Acesso em: mar. 2021.
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Esquecer a experiência do Império: este era o sentido da invenção republicana. Para 
realçar o tempo presente e a modernidade de suas propostas, o novo regime apagava 
os significados políticos e sociais do estabelecimento do princípio da gratuidade da 
instrução primária, aos cidadãos, na Constituição de 1824, e as suas repercussões nas 
disputas pelos significados, extensão e limites dos direitos de cidadania — disputas 
que se refletiram na restrição do direito de voto aos analfabetos, transformada em 
lei pela reforma eleitoral de 1881, que aboliu o voto censitário, mas impôs o critério 
da alfabetização para o pleno exercício dos direitos políticos, pela primeira vez, no 
Brasil (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p. 37).

Porém, ainda consoante a Louro (2020), encontramos nessa República os mesmos ho-
mens e grupos sociais que já possuíam posições estratégicas na estrutura política do país e nos 
jogos de poder. Dessa forma, dá-se a necessidade de criar dispositivos e técnicas para alcançar 
essa tentativa de transformação. Veiga (2007, p. 237) afirma que “na época da proclamação da 
República a população era estimada em 14 milhões de habitantes, com 85% de analfabetos”, e 
para o progresso almejado pelos republicanos, um índice alto de analfabetismo tornaria inviável 
o processo.

Indubitavelmente, o país enfrentava não somente a tarefa de substituir um modelo de 
governo monárquico para um governo republicano, alternando “o perfil de um país predomi-
nantemente agrário, para um urbano-industrial” (REIS; MARTINEZ, 2012, p. 28), mas também 
a de construção de uma nação republicana. Esse processo de construção de identidade de nação 
e cidadania tem nos projetos de educação e de instrução relevos significativos que se fazem ne-
cessários considerar, como afirma Gonçalves (2012), porém, pouco se consolida a partir de leis 
e projetos federais. Como nos trazem Schueler e Magaldi (2009, p. 38),

A Constituição de 1891 não trouxe alterações significativas no que tange à distribui-
ção de competências. O princípio federativo fundamentava a determinação de que 
cabia aos estados e municípios a tarefa de criar e desenvolver o ensino primário e 
secundário e à União cabia a responsabilidade pelo ensino superior, além do ensino 
primário e secundário na capital do país, atribuição que repartiria, em regime de co-
laboração e concorrência, com o poder municipal, o Distrito Federal.

Nesse contexto, “deveremos nos voltar para as iniciativas dos estados aos quais, tacitamen-
te, se repassou a responsabilidade da instrução popular” (GONÇALVES NETO; CARVALHO, 
2019, p. 11) com a descentralização de poder a partir da implementação do federalismo. Ou seja, 
o sustentáculo da República eram os ideais de revolução, crescimento, desenvolvimento, igual-
dade, porém, quando discutiram as propostas para a instrução primária nacional decidiram 
entregar às unidades federadas para que optassem por aderir ou não os princípios da gratuidade 
e da obrigatoriedade escolar (MONARCHA, 2016). 

Schueler e Magaldi (2009, p. 33-34) apontam que há representações que contribuem com 
a ideia de que a Primeira República é considerada o prelúdio da escolarização elementar e das 
políticas de institucionalização, como disseminação e democratização da educação escolar no 
país, em contraste a essas representações, apresentam também análises que “[...] contribuíram 
para a afirmação e atualização de uma memória de desalento e decepção causados pelo suposto 
fracasso e/ou omissão do regime republicano no âmbito educacional [...]”. Nesse período, foi 
prescrito que “[...] a instrução deveria sofrer a influência das doutrinas liberais, que começaram 
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na abolição e terminaram na República com o corolário de todas as suas medidas” (MOACYR, 
1942, p. 9).

Nesse balbucio de expansão e modernidade, ordem e progresso, a educação feminina ob-
tém espaço com a proposta de levar essa sociedade a se modernizar, para que, sendo instruída, 
passe a preparar e moldar o homem do amanhã. À mulher era atribuído o papel de manutenção 
da ordem, preservação da moral e dos costumes, preservação dos laços familiares e educação 
das crianças.

A EDUCAÇÃO E O ESTADO 
DE MINAS GERAIS

O Estado de Minas Gerais concentrava a maior população até 1920 (com 3.438.927 pes-
soas estimadas no recenseamento de 1920 realizado pela Directoria Geral de Estatística), quan-
do São Paulo o transpõe. Wirth (1982, p. 50) afirma que “as mudanças demográficas em tal 
escala só podem significar que o estado, famoso por seu conservadorismo e estabilidade social, 
pagava um alto preço em capital humano”.

Com forte poder e influência da elite política2, é promulgado em 15 de junho de 1891 a 
Constituição Política do Estado de Minas Gerais, destacamos o item 5.º do Art. 31 que concerne 
ao Congresso “legislar sobre instrucção primária” (MINAS GERAIS, 1891) e especificamos o 
Art. 117 que prevê a lei de organização da instrução pública no estado de Minas Gerais esta-
belecendo: “1º. A obrigatoriedade do aprendizado, em condições convenientes; 2º. Preferencia 
dos diplomados pelas escolas normaes, para investidura no magisterio; 3º. Instituição do fundo 
escolar; 4º. Fiscalização do Estado, quanto a estabelecimentos particulares de ensino, somente 
no que diz respeito á hygiene, moralidade e estatística” (MINAS GERAIS, 1981).

Evidenciamos as iniciativas de políticas educacionais mineiras que explicitam uma ten-
tativa de diminuir os índices de analfabetismo em busca do desenvolvimento socioeconômico 
do Estado. Ribeiro e Araújo (2021, p. 60) apontam que o Estado de Minas Gerais “[...] precisava 
combater o analfabetismo maciço, favorecendo localidades mineiras com a possibilidade de es-
colarização em massa como política educacional para cumprir os ideais republicanos”. 

Compreendemos que “[...] esses esforços não foram continuados, não tiveram o respaldo 
político e econômico necessários, não contaram com a participação da população e, com isso, 
seus resultados foram muito comprometidos” (GONÇALVES NETO; CARVALHO, 2019, p. 
15). Dados do recenseamento de 1920 realizado pela Directoria Geral de Estatistica, publicado 
em 1929, relatam que havia em Minas Gerais 1.169.701 brasileiros, 45.986 estrangeiros e 951 
de nacionalidade ignorada que sabiam ler e escrever; em contrapartida, 2.184.788 brasileiros, 
36.358 estrangeiros e 1.143 de nacionalidade ignorada não sabiam ler e escrever, portanto, re-
presentando mais de 64% da população mineira analfabeta. 

O estado de Minas Gerais buscou promover a instrução pública almejando o desenvolvi-
mento econômico e social, concomitantes às propostas propagadas em contexto nacional. Dessa 
forma, “[...] o novo Estado de Minas Gerais, não obstante a sua grande importância na federa-

2 Sendo essa o “conjunto de qualidades que favorecem a prosperidade e a dominação de uma classe na sociedade” 
(PARETO, 1996, p. 112).
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ção, não poderia ditar normas de ensino, reformando as do regime decaído, antes que a situação 
se normalizasse e que houvesse diretrizes de âmbito federal” (MOURÃO, 1962, p. 18). 

A economia do Estado foi definida como irregular e moderada entre 1889 e 1937. Wirth 
(1982) evidencia que esse processo não era proporcional à população mineira e ao poder políti-
co que o Estado detinha, impossibilitando o progresso almejado que estava baseado nas aspira-
ções técnicas e capitalistas. Dessa forma, mesmo com as políticas educacionais para a instrução 
pública, tanto em Minas Gerais como em outros estados, existiam tanto o problema de expansão 
de escolas como a formação de professores qualificados para o desempenho das atividades esco-
lares. Nesse contexto, apontamos no próximo tópico um importante marco do século XIX e XX 
que foram disputas que ocorreram imbricadas no poder da Igreja. 

Mediante o exposto, o contexto nacional e estadual viabilizou a abertura de instituições a 
partir de iniciativas privadas e religiosas que deveriam atender às regulamentações do Estado, 
porém, também atendiam aos propósitos da Igreja Católica. “Neste sentido, a Igreja se orga-
nizou por dentro do aparelho do Estado, marcando uma relação de cumplicidade que, desde 
então, vem sendo mantida” (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 58). 

A IGREJA CATÓLICA E A INSTALAÇÃO 
DA ESCOLA DOMÉSTICA DE BRAZÓPOLIS

Com o avanço do pensamento positivista presente nos ideais republicanos, a aliança entre 
o Estado e a Igreja se vê segmentada. O Estado então regido por uma classe dominante sectária 
ao pensamento liberal exerce a tomada de decisões diante das mudanças sociais, ampliando as 
ideias republicanas. Com a Proclamação da República, “[...] coube a constituição republicana 
lançar as bases e as finalidades da educação, dentre elas a liberdade, laicidade e acima de tudo a 
gratuidade” (BALBINO, 2018, p. 27).

A ideia de uma unidade político-religiosa, sob a liderança dos reis católicos foi pro-
gressivamente abandonada, e os bispos passaram a defender a autonomia da Igreja 
como poder espiritual. Na medida em que passaram a defender a liberdade da Igreja 
na esfera religiosa, passaram consequentemente a admitir o poder do Estado na área 
política. Esse esforço pela delimitação de poderes se fez mediante conflitos e polêmi-
cas, como se pode ver através da Questão religiosa nos anos 1872–1875. Finalmente, 
com a República, chegou-se em 1890 à separação entre Igreja e Estado (AZZI, 1994, 
p. 73)

Dessa forma, se intensifica o discurso dos republicanos que buscavam separar a igreja do 
Estado, consolidado na constituição republicana de 1891, que determina que a Igreja perca a 
proteção do Estado e ganhe liberdade (BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil, 1891). Durante o regime monárquico, as relações entre a Igreja Católica e Estado 
se entrelaçavam e se conservavam através de alianças, principalmente com o Poder Padroado, 
como o projeto evangelizador colocado em exercício desde os tempos de colônia, que potencia-
lizava e contribuía com a expansão do domínio Português, como também com o fortalecimento 
da Igreja. Em consonância a esse conceito, Leonardi (2012, p. 182) afirma que, 
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Ligada ao Estado pelo regime do padroado desde a colonização, a Igreja Católica era 
considerada oficial no país. Em troca, o poder temporal tinha o direito de nomear 
e indicar bispos e gerir os negócios religiosos. Assim, embora a ação evangelizadora 
junto aos índios tenha sido intensa no Brasil colônia, a Igreja não se estruturou como 
instituição separada do Estado: não tinha prédios, dioceses e nem pessoal distribuído 
por todo o território nacional.

Monarcha (1949, p. 147) afirma que nesse momento que se finda o império e fortalece 
os ideais republicanos, defende-se que “[...] se a Bandeira Nacional é o pendão da esperança e 
símbolo augusto da paz, a escola laica e científica é o penhor da vida civil e melhoramento ma-
terial [...]”, evidenciando as singularidades da escola moderna. Dessa forma, com a Proclamação 
da República e a Constituição de 1891, estabelecendo o ensino laico, afeta-se diretamente a in-
fluência e relação da Igreja sobre o Estado, assim a Igreja perde não somente poder social como 
a proteção do Estado, ganhando liberdade e “[...] ficando livre das interferências do trono nas 
questões internas do clero brasileiro” (BALBINO, 2018, p. 28).

Ressaltamos a Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme, publicada no Brasil em 1916, como 
mecanismo para a reestruturação do catolicismo. Nela o bispo incita os católicos a uma organi-
zação e ação para combater propostas revolucionárias, colocando o Brasil como um povo desor-
ganizado, mas majoritariamente cristão. Dessa forma, compreendemos que “[...] todo discurso 
religioso é testemunho de vivências religiosas, tanto para uma dada coletividade do passado ou 
do presente, como para o historiador e/ou sociólogo. [...] O discurso religioso traz consigo um 
caráter ideológico” (ARAÚJO, 1986, p. 26). A Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme é conside-
rada um verdadeiro manifesto em prol de uma presença efetiva da Igreja Católica na sociedade.

Esse movimento da Igreja Católica no Brasil ficou conhecido posteriormente como a Res-
tauração Católica3, marcado principalmente entre os anos de 1920 e 1930. O declínio do pres-
tígio social e da influência da igreja sobre grandes lideranças políticas já intercorria a realidade 
no país desde o início do século XIX, ainda durante o período imperial. Dessa forma, a Igreja 
empenha seus esforços em estratégias que visavam recuperar seu prestígio e a moral, assim, 
destacamos a proposta de aliança com congregações religiosas europeias e implementação de 
escolas confessionais que chegariam até o Estado de Minas Gerais, confrontando o liberalismo 
defendido pelos republicanos. Azzi (1994, p. 23) destaca que

A contestação principal do episcopado ao regime republicano provinha do caráter 
leigo que o Estado passou a ostentar a partir de então. Os bispos consideravam a tese 
da laicidade do Estado como sinônimo de declaração de ateísmo, e por isso negam 
legitimidade ao governo republicano. Segundo eles, tratava-se de um Estado ateu que 
se sobrepunha a uma pátria de profundas tradições católicas; uma verdadeira ano-
malia, que devida ser extirpada quanto antes, pois esse regime não confessional fora 
imposto ao país à revelia da vontade do povo.

Por outro lado, a laicização do Estado possibilitou a vinda de novas congregações, antes 
controlada pela coroa. Durante o império, “[...] a igreja se implanta no Brasil numa dependência 

3 Este movimento foi intitulado de diferentes formas por intelectuais eclesiásticos e leigos da Igreja, porém, com 
a mesma perspectiva: a “Recristianização do Brasil”, “Restauração Católica”, “Renascimento Espiritual”, “Reação 
Católica”, entre outros. 
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completa da Coroa lusitana, enquanto no novo modelo passa a depender das diretrizes e das 
orientações da Santa Sé, ou seja, da Cúria Romana” (AZZI, 1983, p. 15). 

Em Minas Gerais, “[...] a instrução religiosa foi permitida até que, em 1906, o governador 
positivista João Pinheiro aboliu-a juntamente com os subsídios estaduais aos seminários” (WIR-
TH, 1982, p. 143), em contrapartida, a população mineira, caracterizada pelo conservadorismo, 
mobilizou uma campanha antilaicidade, notabilizando a geração nascida após 1889 como muito 
mais católicos que a geração anterior, que seriam pais racionalistas nascidos no segundo Impé-
rio e que foram influenciados pelo cientismo de Spencer e o positivismo de Comte. A campanha 
antilaicidade fortemente propagada pela imprensa solicitava apoio às famílias católicas para que 
pressionassem seus representantes políticos, ocorrendo em 1913 uma mobilização que conse-
guiu angariar 202.192 assinaturas numa petição para permitir a instrução religiosa em escolas 
públicas depois do expediente (WIRTH, 1982). 

Dessa forma, o Estado compreende que a educação seria uma vereda para promover o 
progresso do país, também por meio da preparação para o trabalho a partir da educação técnica 
e a Igreja vê na educação um espaço para instituir-se novamente no campo social e político. E é 
nesse cenário religioso e político que emerge a Escola Doméstica de Brazópolis.

Destacamos a Sociedade Protetora da Instrução de Brazópolis, composta por importantes 
figuras civis da cidade de Brazópolis e tinha como Presidente honorário perpétuo o ex-presi-
dente da República Wenceslau Braz Pereira Gomes (GUIMARÃES, 1998, p. 2). Em seu Estatuto 
especifica seu direcionamento, sendo instaurada para “preencher falhas existentes” no municí-
pio, e organizados para pensar, implementar e inspecionar uma instituição voltada para o ensino 
para homens e uma instituição destinada para o ensino profissional doméstico feminino, sendo 
o Ginásio Brazópolis e a Escola Doméstica de Brazópolis, respectivamente (BRANT, 1952, p. 
51). 

Sob o título da matéria “De Brazopolis uma visita à Escola Domestica”, publicada no jornal 
O Imparcial, do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias de fevereiro de 1936, afirma sobre a Socieda-
de Protetora da Instrução: 

Foi sob a iniciativa patriotica do dr. W. Braz, que se fundou em Brazopolis, no dia 8 
de setembro de 1926, a Sociedade Protectora da Instrucção. Sua funcção era nobilis-
sima. Tinha em mira a fundação de dois estabelecimentos de ensino secundario, que 
são: o Gymnasio para rapazes e a Escola Domestica para meninas. (O IMPARCIAL, 
1936, p. 9).

Wenceslau Braz formava a tríplice de líderes políticos sul-mineiros ao lado de Silviano 
Brandão e Júlio Bueno Brandão. A região sul lançou representantes nos governos estaduais, re-
sultando em “forte presença política em Minas Gerais, dos cinco governadores de 1898 a 1918, 
quatro eram originários da região: Francisco Sales (1902-1906), Wenceslau Brás (1909-1910), 
Júlio Bueno Brandão (1908 a 190919 e 1910 a 1914) e Delfim Moreira (1914-1918)” (BALBINO, 
2020, p. 51). 

Seu pensamento político se ancorava nos ideais republicanos que permearam o campo 
social e político na Primeira República e compreendiam a educação como meio de viabilizar o 
progresso social e econômico do país. Enquanto Secretário estadual na Secretaria do Interior, 
Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, em relatório anual, destacou a importância dos 
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Grupos Escolares “adotados pelas nações mais cultas do velho e novo mundo e por alguns Esta-
dos da República, como era o caso de São Paulo” (GUIMARÃES, 2007, p. 50).

Para a instalação da Escola Doméstica de Brazópolis, a Sociedade Protetora da Instrução 
arrecadou fundos e construiu um prédio próprio, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Apa-
recida. Em 13 de maio de 1927, tiveram início as aulas sob a direção das Irmãs da Providência, 
tendo como primeira diretora a Irmã Maria Otávia. Gomes (2001) preleciona a ideia de que se 
acreditava no poder da educação ligado ao fato de que a Igreja Católica sempre teve um papel 
de destaque na legitimação da ordem, sendo para o Estado um instrumento indispensável na 
transmissão de valores ligados à religião, quais sejam: a grandeza da Pátria, o valor da família, a 
preservação da moral e dos bons costumes.

O currículo da instituição foi pensado a partir dos currículos europeus, importados da 
Bélgica precisamente (BRANT, 1952, p. 53). O modelo educacional feminino europeu funda-
mentava-se na ideia da educação da mulher como possibilidade de mudança social, destarte 
“a Europa vinha enfatizando uma educação generalizada da população, tendo a mulher como 
transmissora da cultura e dos valores de um modelo social, passando a ter o papel de preparar o 
homem moderno” (TAVARES; STMATTO, 2018, p. 4).

Em 1952 a Revista Acaiaca publicou uma edição especial em comemoração ao cinquente-
nário da cidade. Em 1952 a instituição concluía seus 25 anos de funcionamento, a revista publi-
cou o total de 4.550 matrículas realizadas durante esse tempo, sendo cobrado a 61% das alunas 
o valor da anuidade integral, 4,3% com anuidade reduzida, e 33% gratuitas. Do total de matrí-
culas de alunas que não pagavam anuidade, 61% eram oferecidas pela escola, 5,8% exigidas pelo 
Estado e 32,9% foram custeadas pela prefeitura municipal de 32 Brazópolis (BRANT, 1952). A 
relação público-privado sempre estiveram juntos na história da educação brasileira, não numa 
relação de conflito, mas de complementaridade.

Compreendemos que as diretrizes da educação feminina estavam atreladas a papéis so-
ciais, com base biológica. Portanto, dá-se a ideia, fortemente propagada desde o final do século 
XIX, de que as mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas, e essas ideias permeiam 
o currículo implementado na Escola Doméstica de Brazópolis. Almeida (1998) afirma ser uma 
herança recebida de Portugal, visando à educação feminina a partir de pressupostos de uma 
mentalidade rígida, moralizadora e tradicional. A educação da mulher portanto seguia como 
desígnio para a preparação para o casamento.

Embora a educação proposta na Primeira República tenha adquirido um caráter liberal e 
se tencionava para uma educação igual para os dois sexos, esta se fazia contrária nos seus obje-
tivos. “O fim último da educação era preparar a mulher para o serviço doméstico e o cuidado 
com o marido e filhos” (ALMEIDA, 2014, p. 66). Veríssimo (1906) apontou a importância da 
educação feminina, em conformidade à época, com vistas a fazer desta um fator consciente da 
evolução e de uma educação eficaz na sociedade, assim, uma “[...] mãi, esposa, amiga e com-
panheira do homem, sua alliada na lucta da vida, criadora e primeira mestra de seus filhos, 
confidente e conselheira natural do seu marido, guia da sua prole” (VERÍSSIMO, 1906, p. 153). 

Ribeiro e Araújo (2021, p. 40) afirmam que “[...] o alvorecer da República instigou movi-
mentos sociais decisivos para modificar mentalidades e formas de agir no cotidiano da cidade. 
O regime republicano se instala com modelos e tradições que situavam a mulher em um lugar 
de submissão”. As condições de escolarização que o novo regime de governo propôs à mulher se 
basearam no sustentáculo de educação europeia, na interiorização de valores para a formação 
da “esposa, dona de casa, mãe de família”. 
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Destarte, os ideais republicanos estabeleciam a educação como chave para modernizar 
a sociedade e instituíam a necessidade de universalizar o ensino, na defesa da democratização 
da escola. Esses ideais proporcionaram “concessões” a diversos grupos sociais, dentre estes, às 
mulheres com instituições que passariam a profissionalizá-las. Embora houvesse instituições 
privadas ou filantrópicas para a educação feminina, estas também culminavam no mesmo obje-
tivo de formação feminina. Portanto, pode-se argumentar que a expansão educacional no Brasil 
englobou a educação feminina promovendo a criação de instituições privadas ou filantrópicas 
para mulheres menos abastadas e mais abastadas. Era uma perspectiva de atender aos ideais 
republicanos que defendiam a possibilidade de modernizar o país através da educação com es-
colarização via grupos escolares e escolas domésticas, e sua profissionalização através ainda das 
escolas domésticas e das escolas normais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que os ideais republicanos, pautados pela bandeira positivista, permearam 
o campo educacional se estendendo até o projeto de construção e consolidação da Escola Do-
méstica de Brazópolis. Fundamentando o projeto, visando modernizar a sociedade através da 
educação da mulher, baseado nas concepções de Educação Doméstica importadas da Europa, 
que definiam a educação da mulher para moldar e educar o homem para a sociedade que pro-
jetava para o futuro. 

Destarte, os resultados da pesquisa indicam que as tendências educacionais europeias in-
terferiram diretamente no currículo proposto para a Escola Doméstica de Brazópolis, e os ideais 
republicanos reverberaram nos objetivos centrais dessa instituição. 

Este texto teve caráter crítico, bem como levanta novas questões que podem ser trabalha-
das, como a análise da relação da Igreja Católica com essa instituição durante a Primeira Repú-
blica, momento que se defendia a laicidade do Estado. A análise das abordagens e dos discur-
sos proferidos pelo ex-presidente Wenceslau Braz promovia discussões para a implementação 
e expansão de Escolas Domésticas enquanto ele esteve à frente do país entre 1914 e 1918. Desse 
modo, as indicadas pesquisas poderão acarretar aprofundamentos e ampliações da revisão da 
literatura acerca das Escolas Domésticas no Brasil no século XX.
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FORMAÇÃO ESCOLAR E 
CONHECIMENTO OBJETIVO: 
UMA APROXIMAÇÃO 
NECESSÁRIA
Simone Corbiniano (UFG)

A ciência é escola, uma escola permanente.

Bachelard

INTRODUÇÃO

Em seus escritos da maturidade, Albert Einstein (2017, p. 19) afirma que não é 
possível tratar com seriedade qualquer pessoa que “deixasse de reconhecer a bus-
ca da verdade e dos conhecimentos objetivos como a meta mais elevada e eterna 
do homem”. Ser consequente com a educação numa época posterior à relativida-

de e à microfísica é reconhecer que permanece em questão, como outrora, a necessidade cons-
tante de valores de conhecimentos e de fins abrangentes na formação escolar das pessoas, e não 
uma formação reducionista voltada tão somente ao desenvolvimento de habilidades técnicas e 
da capacidade produtiva. 

Nesse tempo histórico marcado pelas revoluções na tecnologia da informação e da biotec-
nologia, é preciso mais que nunca buscar condições de possibilidades para os interesses huma-
nos autênticos na formação. Assim como a dimensão ética e a dimensão simbólica da realidade 
fazem parte da formação escolar que se queira abrangente, a dimensão epistemológica compõe a 
interlocução complexa do ensino engajado com os valores científicos. Pensando nesse contexto, 
esta pesquisa em andamento tem o objetivo de dedicar-se às possibilidades do conhecimento 
objetivo, suas relações e problemas no contexto do conhecimento da escola. Do ponto de vista 
do método, é na Filosofia da Ciência que encontramos as referências pertinentes ao objeto de 
estudo desta pesquisa de caráter teórico.

Compreende-se com Bachelard (1972) que o ato de conhecer deve ser valorizado em es-
tado nascente, pois somente nesse contexto ele tem sentido real. Confirmado, o ato de conhecer 
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pode tornar-se um automatismo do pensamento. Em seu primeiro movimento, porém, ele é um 
desvendamento incerto, suas bases é o juízo que verifica. É preciso colocar-se de certa forma na 
fronteira do desconhecido, assim como nos postos avançados, para lidar com todas essas peque-
nas refregas que compõem as grandes batalhas inerentes ao conhecimento. 

A epistemologia é justamente a dimensão do saber que busca a compreensão do ato de 
conhecer pela sua interioridade, em seu caminho ela lida com a mudança, o refinamento, a veri-
ficação dos conceitos segundo as ideias que lhe deram origem. Por isso ela nos parece tão impor-
tante para pensar a formação do pensamento autônomo e crítico na escola. Nesse sentido, como 
afirma Koyré, “o pensamento, quando formulado em sistema, implica uma imagem, ou melhor, 
uma concepção do mundo, e se situa em relação a ela” (2011, p. 1). Com base nesse universo, 
esta pesquisa em andamento acerca do conhecimento escolar aspira distinguir os aspectos da 
racionalidade implicada no conhecimento da escola, partindo necessariamente de outra histó-
ria, dissidente até, da historiografia fundada nos aspectos institucionais, sociais ou tecnológicos 
da atividade de ensino. 

Trata-se de um objeto de estudo que requer um mergulho nos princípios inerentes ao pró-
prio conhecimento, à formação do espírito objetivo e seus valores racionais. Portanto, o ponto 
de partida da investigação não é da ordem dos fatos educacionais, mas sim da ordem da ra-
cionalidade e dos conceitos, tendo em vista o conhecimento escolar e seu desenvolvimento. É 
importante ganhar sintonia com a história do próprio conhecimento objetivo, analisando como 
se realiza seu caminho epistemológico, para compreender até mesmo o que a ciência pode levar 
a pensar os educadores acerca do conhecimento escolar.

CONHECIMENTO ESCOLAR 
E INTERESSE EPISTEMOLÓGICO

Há um duplo aspecto constitutivo do pensamento de Bachelard, o epistemológico e o da 
fenomenologia da imaginação. Em ambos os aspectos os nexos constitutivos do conhecimento 
não são dados em ato puro, provêm de uma história psicológica da razão. No aspecto propria-
mente objetivo ou epistemológico, pode-se dizer de uma história de erros e superações internas 
ao ato de conhecer que constitui certa instância de pensamento, polêmica e instituinte. Nesse 
contexto é que se apresenta o pensamento objetivo a psicanalisar, reconhecendo as problemáti-
cas do conhecimento, revelando os obstáculos e debilidades da própria razão. 

Questão esta de suma importância para se pensar algumas questões pedagógicas do ensi-
no. A tarefa do conhecimento escolar, certamente, é diferente daquela da ciência, no entanto, há 
ambos cabe de formas diferentes a necessidade de ir além do instituído e contribuir com certo 
rigor teórico na formação do estudante, pois a realidade transborda aquilo que se pretende atri-
buir a ela racionalmente, “sua essência reside na resistência ao conhecimento” (BACHELARD, 
2004, p. 17). 

O rigor que se desdobra nesse contexto não significa rigidez, mas sim a necessidade de ir 
à raiz das problemáticas em estudo. Dedicar-se às questões de origem em matéria de ensino é 
promover uma cautela permanente em relação ao reducionismo do conhecimento para que ele 
não se cristalize e perca a força como pensamento. Isso requer uma permanente recriação do 
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pensamento, nesse sentido, até mesmo os limites do conhecimento são inventados juntamente 
com a criação dos métodos e da forma de compreender a realidade, isso ocorre à medida que o 
pensamento especulativo tende a tornar-se normativo. Por isso mesmo, “a tensão imanente en-
tre o velho e novo é sempre fecunda no processo educativo” (GALLO; FURTADO, 2020, p. 313). 

É preciso dar ocasião para discutir a importância dos valores de conhecimento pelo seu 
aspecto formativo, a contribuição que eles podem trazer para a escola não é prática, mas nem 
por isso sanciona impedimentos. A escola é necessariamente plural, e nela a primazia dos valo-
res de conhecimento não deve ser confundida com uma espécie de racionalização autoritária, 
reducionista. No tempo próprio, o 

racionalismo ensinado deverá verificar-se na sua tomada de estrutura, precisamente 
como valor, valor pelo qual se vê que compreender é uma emergência do saber. O pro-
fessor será aquele que faz compreender – e na cultura mais avançada em que o aluno 
já compreendeu – será ele quem fará compreender melhor (BACHELARD, 1977, p. 
27, grifos do autor).

É preciso pensar a realidade em consonância com os predicados que a manifesta, por isso 
a dimensão teórico-prática do ensino e sua atividade pedagógica na modernidade precisam 
pensar em alguma medida na ciência. E não se trata de uma ciência positivista, domesticada, 
nomeada. Antes, é preciso alicerçar a forma do conhecimento escolar na ciência que institui o 
pensamento, fazendo dele uma filosofia aberta, reivindica-se aqui o conhecimento aproximado, 
que lida com todas as etapas e dificuldades de um pensamento dialético e discursivo. 

Nesse sentido é preciso afastar-se da visão de superfície no ensino escolar, reconstruindo 
com o estudante os movimentos e erros em direção ao objeto de conhecimento. No ato mais 
simples do conhecimento, a busca de “clareza de uma intuição é obtida de uma maneira dis-
cursiva, [isto é] por um esclarecimento progressivo, fazendo funcionar as noções, variando os 
exemplos” (BACHELARD, 1986, p. 103). Essa dinâmica é totalmente contrária a um ensino 
habituado à memorização de contextos, fórmulas, regras. 

A busca do saber que transcende o movimento do mundo vivido e domesticado não se 
apresenta como aspiração exclusiva de uma alta cultura científica. Essa aspiração é a razão de 
ser do próprio espírito do conhecimento em seu potencial dinâmico e evolutivo (BACHELARD, 
2008). O mestre de espírito inquieto procura outra racionalidade para os valores da escola, em-
penha-se em criar condições para a cultura que possa liberar o conhecimento na escola do fata-
lismo das casuísticas externas, imediatas e instrumentais que ensina a fazer coisas, para então, 
aplicar-se ao saber do próprio ponto de vista do valor epistemológico, dando motivos para que 
os aprendizes por si mesmos deem novos valores ao conhecimento. 

A confortável situação da educação escolar fundadas na compreensão intuitiva, na repre-
sentação do fenômeno, “a meio caminho entre o concreto e o abstrato, numa zona intermediária 
em que o espírito busca conciliar matemática e experiência, leis e fatos” (BACHELARD, 1996, p. 
7), certamente agrada o espírito habituado, atende ao êxito descritivo e instrumental. Entretan-
to, na atividade de ensino, é importante fazer com que o pensamento tenha ascendência sobre 
os preâmbulos. O problema, de um ponto de vista epistemológico, é tornar isso uma regra, en-
quanto na verdade é tão somente processo. 

Pensamento e experiência estão em permanente relação de cooperação com vistas a não 
fossilizar o conhecimento. Por meio de aproximações sutis com o conhecimento, e não nas ga-
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rantias de uma razão absoluta, é que se pode pensar em um ensino propriamente moderno em 
vias de instituir-se.1 Por isso, reconhecer a inadequação dos paradigmas clássicos que resistem 
no campo da educação escolar não significa simplesmente recusá-los, pois não se parte do vazio. 
Cabe antes partir de uma nova compreensão, na retomada permanente do conhecimento. 

 A escola como locus de conhecimento, certamente, tem, de um lado, um saber instituído, 
afirmado quase sempre por meio da economia estática da razão formal, ou do realismo ingênuo 
próprio da compreensão empírica. No lado oposto, encontram-se as questões de origem, a re-
tificação constante do saber, e toda a exigência do pensamento sintético que requer um passo à 
frente na razão, que multiplica suas objeções, dissocia e religa as noções fundamentais, propon-
do a abertura do pensamento.

Na tensão desses contrários é que se pode refletir acerca das possibilidades do conheci-
mento da escola. Permanentemente ameaçados pela “empiricização crescente e caótica do ‘saber 
educacional’, um dos efeitos perversos da renúncia a se discutir a perspectiva da fundamenta-
ção” (SEVERINO, 2013, p. 06). Em arremedo às reflexões de Bachelard (1978) ligadas à lógica 
não aristotélica e à linguagem, parte-se do suposto de que é preciso romper com uma ontologia 
do conteúdo, de modo a tomá-lo não como um ser, mas sim, como uma noção móvel e variável 
em suas estruturas; questão convergente com o espírito científico capaz de movimentar, dialeti-
zar, liberar o pensamento do peso excessivo dos conteúdos mortos e afirmativos, essa mudança 
de compreensão acerca do conteúdo no ensino da escola por si só causaria um grande salto no 
saber que se ensina na escola hoje. 

O CONHECIMENTO ESCOLAR E O 
ENGAJAMENTO RACIONALISTA 

Conhecer consiste em enfrentar abertamente as contradições, burilar os subentendidos, 
trata-se de um trabalho árduo que exige esforço, tendo como motivação o conhecimento como 
atividade caracterizada em si mesma, antes de ligar-se à utilidade e ao poder. Entretanto, a von-
tade de intelectualidade nada tem de natural, pelo contrário, é livre, e por isso mesmo cabe 
engajamento com uma racionalidade. Por isso, não se trata, absolutamente, da determinação de 
querer saber, que, por sua vez emerge de campos já domesticados pelo princípio da utilidade e 
do proveito. 

1 Acolheremos neste estudo a nomenclatura adotada por Bachelard, ele identifica como clássico o pensamento e a 
ciência constituída no período que vai do final do século XVIII até início do século XX, uma época da história da 
ciência marcada, dentre outras teorias, pela mecânica newtoniana. Bachelard se apresenta mais como um historia-
dor dos conceitos do que um historiador do pensamento. Sua obra, contudo, indica estágios e distinções substan-
tivas entre os diferentes contextos científicos; não tendo como referência a historiografia tradicional, mas outros 
marcos ligados à história do pensamento e às ciências distinguindo três momentos na história do pensamento. O 
primeiro, pré-científico, se constituiu desde a Antiguidade grega, no Renascimento, chega ao século XVIII. Depois, 
o estado científico, do século XIX ao início do século XX, constituiu a ciência clássica e suas importantes contribui-
ções, sobretudo com o pensamento de Newton e Kant. O terceiro e mais recente pensamento é o do novo espírito 
científico, consiste no pensamento que se pode compreender como propriamente moderno, ou contemporâneo. 
(BACHELARD, G. A formação do espírito científico, 1996, p. 9. Cf. também, BACHELARD, G. A filosofia do 
não, 1978, p. 15 - 21).
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A “vontade do espírito, tão nítida entre algumas almas elevadas, não é um valor social.” 
(BACHELARD, 1996, p. 309). Não está na dimensão da história normalizada, mas naquela que 
não pode acontecer, senão em um plano desinteressado do espírito. A vontade implicada no 
conhecimento emerge da zona conflituosa em que se desenrolam os interditos, transgressora de 
todos os interesses, a não ser o de satisfazer o psiquismo da razão que conhece. Tal vontade está 
na base de toda ação determinada ao pensamento objetivo. 

Na experiência de conhecer “um objeto sentido só é um objeto conhecido após a inter-
venção da vontade. Só a ação permite a inteligência analisar um dado” ((BACHELARD, 2004, p. 
268). Logo, há uma tendência do espírito em direção ao objeto, a vontade de ganhar objetividade 
que só se realiza na correspondência com o objeto. Esse é um polo de complexidade crescente 
que, no limite, depara-se com distinções que não são tão claras nem tão separadas como se po-
deria esperar, entre sujeito e objeto, também entre o universo da subjetividade e o da objetivação 
do espírito.

As condições transitórias do conhecimento passam pelo exemplo, pelas evidências. Toda-
via, as condições do rigor do pensamento científico são completamente solidárias com a ativi-
dade do espírito em sua tarefa de reconstrução; “introduzir psicologismo para depois o retirar, 
eis um procedimento que é indispensável para obter a consciência de racionalidade” (BACHE-
LARD, 1977, p. 21). O pensamento objetivo ultrapassa o que é factual, afirma-se no conheci-
mento que alterna, segmenta e organiza, representa e verifica, avança da espontaneidade dos 
sentidos para o universo móvel da objetivação. 

Cabe pôr a hipótese da experiência habitual em conflito prévio com a organização racio-
nal, renunciando àquilo que, a princípio, considerava-se como verdade de determinado objeto 
ou realidade. Conduzida no sentido de cultivar o pensamento, a formação proporciona reflexões 
que não se furtam às contradições nem às necessidades de superar o pensamento já visto. Aliás, 
a economia psicológica inerente à cultura objetiva faz o espírito sentir o êxito de romper com os 
próprios quadros, pondo-o em vias de objetivação, em vias de animar-se pelas “sínteses criado-
ras” próprias do pensamento racional e da ciência (BACHELARD, 1986, p. 24). Constitui-se o 
racionalismo docente em termos do psiquismo que se expande de um espírito a outro, de modo 
que a objetividade no ato de ensinar se estabelece por meio de uma dialética de psicologismo e 
de superação do psicologismo.

 
O não-psicologismo estabelece-se numa constante incorporação do espírito crítico 
ao espírito de estudo. De resto, sem desenvolver em seguida a dialética do psicologis-
mo e do não-psicologismo, facilmente se reconhece que antes de aplicar o racionalis-
mo às coisas, é preciso aplicá-lo aos espíritos. Uma ontologia da idéia ensinada vem, 
então, revestir o racionalismo docente. Uma espécie de reação da clareza pedagógica 
do mestre manifesta-se na colocação em ordem do espírito do discípulo discente. É 
preciso forte personalidade para ensinar o impessoal, para transmitir os interesses de 
pensamento independente dos interesses pessoais. E veremos que a consciência de 
impessoalidade deve ficar vigilante, deve manter a dialética de psicologismo e não-
-psicologismo. De qualquer modo, cremos que é mutilar a atividade do pensamento 
científico esquecer esses matizes dialéticos. (BACHELARD, 1977, p. 20) 

O não psicologismo é aquilo que supera o psicologismo de ordem pessoal, mas não o 
anula definitivamente a psicologia que se estabelece naturalmente em torno dos espíritos, assim 
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como pensar em termos de uma filosofia do não é fazer a crítica à filosofia instituída até o início 
do século XX. Todavia, o não não significa um abandono imediato a toda a filosofia anterior, 
mas uma forma de pôr-se em tensão em relação a ela, abrindo-se a uma nova mentalidade que 
supera o pensamento anacrônico. Do mesmo modo, o não psicologismo não é um repúdio a 
todo psicologismo, mas uma abertura do psicologismo ortodoxo e ingênuo, elevando-o a domí-
nios ativos do espírito. 

Está em questão um não racionalismo que, ao fim e ao cabo, é um racionalismo hiante, 
de caráter múltiplo, próprio do pensamento moderno. A filosofia do não, nesse sentido, difere 
de um psiquismo de negação que “conduz, face à natureza, a um niilismo. Pelo contrário, ela 
procede, em nós e fora de nós, de uma atividade construtiva. Ela afirma que o espírito é, no seu 
trabalho, um fator de evolução” (BACHELARD, 1978, p. 10). Com efeito, fazer oscilar a lucidez 
do discente diante da construção objetiva é um aspecto pedagógico importante para, ao ensinar, 
construir a solidez das ideias. 

Mas se não fizermos indevidamente abstração da psicologia do matemático, não tar-
daremos a perceber-nos de que há na atividade matemática mais que uma organi-
zação formal de esquemas e que toda idéia pura é acompanhada de esquemas e que 
toda a idéia pura é acompanhada de uma aplicação psicológica, de um exemplo que 
desempenha as funções da realidade. E damo-nos conta, ao meditar no trabalho ma-
temático, de que ele provém sempre de uma extensão de um conhecimento adquirido 
no real e que, nas próprias matemáticas, a realidade se manifesta na sua função essen-
cial: fazer pensar. (BACHELARD, 1986, p. 11). 

A ideia de ensinar não se dissocia tão facilmente do ato de aprender; o racionalismo do-
cente é da ordem de uma dialética inacabada em que a construção racional que se estabelece 
de docente à discente leva-os a participarem de uma elaboração permanente de racionalidades. 
Isso equivale a um retorno à raiz do pensamento em seus diferentes estágios de elaboração do 
conhecimento que tem papel ativo (BACHELARD, 1977). A razão revela sua severidade pró-
pria, o professor engajado não a fixa, mas lhe dá o movimento alternado para fazer sentir sua 
força e sua sutileza. 

Na atividade pedagógica, o cuidado com o pensamento precisa ser exercido, primeiro, so-
bre si mesmo, e depois fora de si, prolongando-o no diálogo com o aprendiz e no reconhecimen-
to e afirmação de uma oposição entre o domínio dos sentidos e o domínio da razão. A escola 
inspirada nesses valores não tem outro fim senão o de promover o cuidado com o pensamento. 
Como uma atividade racional que não se confunde com as identificações psicológicas de ordem 
utilitarista, o racionalismo docente, em seu psiquismo alternante, ganha fecundidade epistemo-
lógica, abraçando o conflito, fazendo nascer desse conflito uma vivacidade capaz de inverter a 
ordem natural comumente dada ao ensino. 

A inversão põe, em primeiro plano, o domínio da conceitualização: eis o primeiro passo 
ao alargamento da razão apoditicamente socializada que implica o sujeito com o objeto de co-
nhecimento e, em segundo plano, o domínio da ocularidade e da espacialidade. Bachelard põe 
o cogito no centro da relação professor-aluno. O conhecimento, como elemento central dessa 
relação, leva ao conflito das ideias, permanentemente marcado por uma atitude provocadora. 
Com base neste caráter de extensão ou de prolongamento do conhecimento, “o mestre contribui 
com ideias especulativas que vão além das experiências” (1977, p. 29). 
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O esforço de construção teórica se realiza na escola, de algum modo, quando se dispõem 
a estudar um programa específico de valores racionais e as relações que ele promove. O plano 
das relações matemáticas, por exemplo, é a dimensão em que se recria o fenômeno atômico por 
meio do pensamento sintético. Doravante, o conhecimento requer uma dupla realização: a do 
pensamento e a da experiência. 

Parece, aliás, poder dar-se rapidamente uma razão desta base dualista de toda a fi-
losofia científica: pelo próprio fato de a filosofia da ciência ser uma filosofia que se 
aplica, ela não pode conservar a pureza e a unidade de uma filosofia especulativa. Seja 
qual for o ponto de partida da actividade científica, tal atividade só pode convencer 
plenamente abandonando o domínio de base: se ela experimenta, terá de raciocinar; 
se raciocina, terá de experimentar. Toda a aplicação é transcendência. [...] Se sou-
béssemos, a propósito da psicologia do espírito científico, colocar-nos exatamente 
na fronteira do conhecimento científico, veríamos que é numa verdadeira síntese de 
contradições metafísicas que está empenhada a ciência contemporânea. Contudo, o 
sentido do vector epistemológico parece-nos muito nítido. Vai seguramente do racio-
nal para o real e, de modo nenhum, inversamente, da realidade para o geral, como 
o professavam todos os filósofos desde Aristóteles até Bacon. Por outras palavras, 
a aplicação do pensamento científico parece-nos essencialmente realizadora. (BA-
CHELARD, 1986, p. 10-11).

Experiência comum e experiência científica são atividades de naturezas diferentes, a distin-
ção entre elas apresenta uma cisão entre a dimensão do percebido pelos sentidos e a dimensão 
da ciência. Os fatos, em qualquer circunstância, não promovem o conhecimento; somente com 
base no aparato teórico é que se pode atribuir aos fatos um valor de conhecimento. A experi-
mentação, cujo fim é determinado pela teoria, está na base da atividade racional posterior ao 
estado pré-científico da razão, isto é, o experimentum é contemporâneo do estado científico. 
Koyré situa essa distinção ao discutir a contribuição científica da renascença: 

Galileu sabe que a experiência – ou se me posso permitir o emprego da palavra latina 
experimentum, para justamente situá-la em oposição à experiência comum, à expe-
riência que não passa de observação – que o experimentum é uma pergunta feita à 
natureza, uma pergunta feita numa linguagem muito especial, na linguagem geomé-
trica e matemática. (KOYRÉ, 2011, p. 52).

É necessário reconhecer a estreita ligação existente entre a experimentação e a elaboração 
de uma teoria, “longe de se oporem uma à outra, a experiência e a teoria são ligadas e mutua-
mente indeterminadas, e é com o desenvolvimento da precisão e o aperfeiçoamento da teoria 
que aumentam a precisão e o aperfeiçoamento das experiências científicas” (KOYRÉ, 2011, p. 
302). O experimentum é intrínseco ao conhecimento moderno, mas não o é como critério de 
verdade, de precisão, ou de plenitude científica. Logo, uma segmentação experimental desperta 
problemas a serem examinados, tendo como guia e partícipe “a teoria [que] propõe, aliás, pro-
blemas anteriores à experiência” (BACHELARD, 2004, p. 70).

Na sintaxe moderna do novo espírito científico, os termos definidores do conhecimento 
se constituem na relação entre a invenção racional e a experiência refletida. Cabe desconfiar das 
certezas fundadas nas sensações e suspeitar das convicções dadas puramente pelas cadeias de 
deduções racionais, pois estes caminhos não se constituem senão como propedêutica a outros 
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valores racionais, já que “o Ser não é captado num bloco nem pela experiência nem pela razão. 
É preciso, pois, que a epistemologia dê conta da síntese mais ou menos móvel da razão e da ex-
periência” (BACHELARD, 1986, p. 18). 

Fora dessa convergência, o espírito encontra o realismo, ou o idealismo formalista, duas 
extremidades que convergem para ingenuidades clássicas da razão. Espera-se que no ensino 
moderno, a razão não se renda às facilidades da compreensão empírica, de um lado, nem se 
engesse nas vicissitudes pedagógicas da construção racional, de outro. Dois movimentos alter-
nados, o do pensamento e o da experiência, devem se suceder de modo que a fecundidade do 
pensamento possa estar presente em todos os atos do conhecimento (BACHELARD, 1977, p. 
28). Desde o início o conhecimento precisa ter uma composição especulativa, conduzindo-se 
“de modo que, pela manutenção na consciência da hipótese conceitual e de sua verificação sem-
pre renovada, conservemos por assim dizer o conhecimento em seu ato” (BACHELARD, 2004, 
p. 263). 

No âmbito do pensamento realista, a razão perde o vigor que lhe é próprio porque, para 
este espírito positivo, as condições de fecundidade do pensamento estarão sempre postas num 
plano secundário, como consequências lógicas, depois de afirmada a experiência. A razão se 
enfraquece diante da empatia da compreensão imediata, deslumbra-se na pseudossegurança 
dada pela construção da experiência, isto é, deixa-se convencer pela expressão inicial do dado. 
Em sua obra Ensaio sobre o conhecimento aproximado (2004), Bachelard discute os princípios 
epistemológicos do pragmatismo, seus problemas e sua improvável contribuição para se pensar 
o racionalismo aberto. Em um diálogo crítico com a obra de William James, Bachelard apresen-
ta uma variedade de noções epistemológicas importantes para se compreender o conhecimento 
da ciência moderna. 

No universo realista/positivista da formação, docente e discente tornam-se bastante con-
fiantes nos resultados, pois os meios para chegar até eles são cada vez mais distantes do centro 
ativo do pensamento e suas ordens de aproximação são cada vez mais arbitrárias. Os postulados 
que imperam nesse modo de pensar são os juízos de utilidade e o conhecimento descritivo, dois 
princípios expressivos de uma vocação pragmática “que se absorve no relato de seus êxitos e 
atinge-se este acúmulo de fatos e coisas que, atravancando o realismo, lhe dá a ilusão de plenitu-
de” (BACHELARD, 1977, p. 13). 

Já o espírito formalista, por sua vez, perde-se no vazio das noções matemáticas, sem inter-
cambiar domínios informados pela experiência. Constitui-se, assim, um racionalismo em recuo 
sobre a experiência, um racionalismo mínimo com o qual pretendemos ter o direito paradoxal 
de alcançar uma experiência de Universo (BACHELARD, 1977, p. 137-18). Esse racionalismo a 
priori, pretensamente esclarecedor, procura, a qualquer custo, manter a ausência do psicologis-
mo para assegurar a objetividade, o que leva à ruína do interesse de conhecimento. 

Por isso o ensino com disposição formalista guarda certa correspondência com a vocação 
erudita, exige um cuidado extra para manter o pensamento vivo e alternado em constante re-
tificação. Ao retirar todo o valor do aspecto psicológico da cultura intelectual, o ensino forma-
lista procura instaurar a legitimidade do conhecimento por sua impessoalidade e austeridade. 
Com uma suposta capacidade de demonstrar e de argumentar de forma dedutiva, o formalismo 
termina por criar um caráter isolado nos valores estéticos ligados à estrutura, à composição, à 
forma. 
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A racionalidade formal combina forma e conteúdo, levando, frequentemente, a uma preo-
cupação com preceitos vastos adquiridos pelo estudo direcionado a um conhecimento de cunho 
instrutivo. Contudo, de acordo com Bachelard (1996), já não se trata de uma erudição como a 
do século XVII, atravessada pelos excessos da opinião e da experiência subjetiva, mas de ins-
trução vasta e variada, filtrada sob o signo do método. Padecendo do fechamento nos valores 
geométricos, a racionalidade requer abertura para receber determinações novas das expe-
riências. “A ciência moderna, em seu ensino regular, afasta-se de toda referência à erudição” 
(1996, p. 34-35), trabalha na contramão da racionalização simplificadora que culmina no 
caráter cumulativo e livresco. A erudição não desapareceu nem perdeu seu caráter primitivo, 
apenas exprime um caráter mais seletivo e objetivo, apresentando-se mais instantaneamente, 
informativa e volátil. 

 Em A formação do espírito científico (1996), Bachelard analisa preconceitos do pensa-
mento pré-científico, demonstra que mesmo passando ao estado científico o conhecimento é 
sempre uma referência a um novo domínio. A solidez em um domínio de explicação se cons-
trói na história dos conceitos em contínua retificação. Esse esforço no domínio lógico provoca 
e substitui o conhecimento evidente e reducionista do pensamento pré-lógico. Muitos res-
quícios do pensamento pré-científico fazem parte dos hábitos escolares e racionais ensinados 
nos laboratórios oficiais e codificados nos livros didáticos. Sob os mais disfarçados aspectos, 
o ensino formalista tende a gerar uma racionalidade que se abstém do pensamento naquilo 
que o constitui como tal. 

Os conflitos e dissidências que exprimem a dimensão desconhecida e irregular do ato 
de conhecer são considerados problemas a serem superados nos processos de ensino. Tanto 
no contexto dos valores realistas como no dos valores formalistas, a racionalidade rende-se 
ao império dos sentidos no qual se adere à habituação racional e à retenção dos fatos. Para 
além de tais círculos unilaterais, do ponto de vista do novo espírito científico, “o conhecimen-
to aparecerá então como uma corrente dupla. Se não for alternativo, ele decai, torna-se um 
mecanismo inconsciente ou um sonho. Para conseguir a vista mais ampla possível, temos que 
nos manter no centro de sua oscilação” (BACHELARD, 2004, p. 261).

A natureza da aplicação do racionalismo aberto é, na verdade, uma necessidade de ga-
nhar inteligência em todos os atos do conhecimento. “Ou o pensamento conquista, ou deixa 
de existir” (BACHELARD, 1996, p. 34-35). Reconhecer a importância dessa lição mediante as 
possibilidades do ensino na escola é, ainda, encontrar certo desdobramento experimental das 
noções racionais, começando, contudo, pelas últimas. 

Sendo a realidade o princípio de inércia e o pensamento é um fator de mudança, como 
esclarece Bachelard (2004, p. 264), a conceitualização, por sua vez, é uma experiência, quiçá, 
um tipo de experiência que leva a precaver-se contra o excesso de confiança no conhecimento 
fundado no campo do concreto, assim como o excesso de confiança no conhecimento isolado 
no domínio lógico do espírito sobre a Natureza. No pensamento científico, não cabe o racio-
nalismo formal, abstrato, universal. “É preciso atingir um racionalismo concreto, solidário 
com as experiências sempre particulares e precisas” (BACHELARD, 1977, p. 10). 

Não se trata de afirmar um novo pensamento provindo da complementaridade entre 
realismo e idealismo; a epistemologia moderna, ou científica, se desdobra sobre um corpus de 
valores de conhecimento que realiza suas próprias experiências racionais. Esse contexto pode 



214

FORMAÇÃO ESCOLAR E CONHECIMENTO OBJETIVO: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA

ser substantivo para a cultura escolar à medida que se admita que no ensino, a seu modo, a na-
tureza do conhecimento também pode exigir continuamente provas de fecundidade de modo 
a afirmar sua marca teórica e seu caráter polêmico. 

À GUISA DE CONCLUSÃO

A pesquisa em andamento trouxe à compreensão o fato que a instrução escolar é uma 
oportunidade para cultivar o espírito de estudo junto às possibilidades do pensamento objetivo, 
dando-lhe o rigor racional para superar a dimensão espontânea ou natural, inserindo o saber es-
colar no universo das realizações racionais e científicas. Quando se trata de formar o homem de 
modo a implicá-lo com o saber objetivo, nada é ocasional ou inocente; os interesses do conheci-
mento se expressam no confronto da razão com o instituído de modo a recriá-lo, sem desprezar 
sua história de erros e descobertas epistemológicas.

Se questionamos certo reducionismo e aligeiramento do saber objetivo em todos os níveis 
de ensino, é preciso também tratar das questões constitutivas da natureza do conhecimento, vis-
to que o próprio “hábito da razão pode converter-se em obstáculo da razão. O formalismo pode, 
por exemplo, degenerar num automatismo do racional, e a razão tornar-se como que ausente de 
sua organização” (BACHELARD, 1977, p. 21). Cabe aqui elucidar a legitimidade e importância 
de o ensino assumir, não como norma, mas como valor cultural, a condição de partícipe das 
lições filosóficas que a ciência pode oferecer, e a partir delas ensinar a romper com os discursos 
mortos dados pela historiografia, pelos livros didáticos e pelo senso comum.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
DA FÍSICA ESCOLAR COMO 
ATIVIDADE COMPLEXA 
DO PENSAMENTO NA 
ADOLESCÊNCIA
Juliana Soares de Oliveira (Secretaria da Educação de Sorocaba-SP/ Unicamp)
Guilherme Balieiro Gomes (IFAM)

INTRODUÇÃO 

Quando consideramos os diversos desafios relacionados à educação em nosso 
país, em particular quanto à dificuldade de aprendizado em disciplinas espe-
cíficas, chama a atenção os resultados educacionais das disciplinas de ciências 
exatas. De fato, as disciplinas de matemática e de física são citadas pela difi-

culdade de aprendizado tanto no discurso comum, de que as exatas são para poucos e em sua 
rejeição (SILVEIRA, 2002; NICOT; DE SOUZA, 2017), quanto em relação aos baixos resultados 
revelados por avaliações em larga escala como a Prova Brasil (PISA, 2019) e pelos resultados do 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP (SÃO PAULO, 
2020). Tematizando não o resultado, mas seu processo, ou seja, como a operação discursiva 
revela modos de operar com os conhecimentos em aprendizagem, buscamos compreender as 
dificuldades que as/os estudantes possuem com disciplinas como a física e a matemática.

Uma das principais ciências que historicamente têm auxiliado a área da Educação a com-
preender questões relativas ao aprendizado é a Psicologia (CUNHA, 1998), e dentre as diversas 
perspectivas nas quais esta é estudada, destacamos em particular a Histórico-Cultural (VYGO-
TSKY, 2011, 2008, 2001, 1996, 1995). Cabe então, alguns questionamentos: como tal perspectiva 
pode nos auxiliar a compreender as dificuldades com o aprendizado de física? Os erros que as/
os estudantes apresentam ao tentar responder a questões sobre conteúdos da física podem ser 
melhor compreendidos em termos de desenvolvimento? Essas são algumas questões que procu-
raremos trabalhar neste texto.

A partir de tal contexto, procuramos interpretar as dificuldades que estudantes da educa-
ção básica possuem para realizar atividades do conteúdo escolar de física, em particular sobre 
o conceito de força como parte do problema do desenvolvimento sociocultural do pensamento. 
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Partimos da perspectiva de que os aspectos sócio-históricos são essenciais para compreender os 
modos de elaboração do pensamento pelos quais passam as/os estudantes na complexa tarefa 
posta pela matemática e pela física. A aprendizagem perpassa modos de operação psicológica 
com o conhecimento, em que há uma pessoa que pensa, se questiona, resolve, estranha, erra e 
acerta. 

Assim, neste trabalho, consideramos duas situações registradas em observações de aulas 
de Ciências sobre o conteúdo de força, procurando articular conceitos da perspectiva histórico-
-cultural com pesquisas nas áreas de ensino de ciências e história da ciência a fim de analisar as 
respostas das/dos estudantes a respeito do conteúdo em questão. Para tornar mais nítida a com-
preensão das cenas em análise, trazemos também apontamentos realizados por um dos autores 
deste texto que também é professor de física da rede federal de educação. 

Realizamos inicialmente uma reflexão sobre a relação entre o desenvolvimento do pensa-
mento da/o adolescente e as mudanças específicas que ocorrem nesta idade, colocamos maior 
ênfase no funcionamento da imaginação, tomada como função psicológica. Em seguida apre-
sentamos duas situações de interação pedagógica entre uma professora de ciências e as/os jo-
vens. Tais discussões dão base à discussão da relação entre dificuldades na resolução de pro-
blemas de física e da operação com os conceitos científicos e problematizamos a mudança que 
o conceito científico propõe ao funcionamento do pensamento e da relação com a imaginação 
criadora neste processo. 

O APRENDIZADO DE FÍSICA ESCOLAR, 
IMAGINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

Para a resolução de atividades conceituais, a/o estudante precisa, segundo uma perspec-
tiva vygotskiana, do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, subordinar seu pensa-
mento ao conceito científico (VYGOTSKY, 1995). Isso implica ir além do pensamento como 
involuntário e inconsciente, ela/e precisa “pensar seu próprio pensamento”, observar o que está 
tomando como ordenador dos fenômenos, por conceito. Tal processo complexo de pensamento 
e usos da linguagem exige a operação psicológica dentro de uma lógica específica com o co-
nhecimento, e exige também o domínio do que se pensa, para compreender os caminhos cons-
truídos ao se resolver as atividades escolares. Nesse processo interno, opera a imaginação, que 
segundo Vygotsky (1996), deve deixar de ser orientada pelo pensamento prático para atuar de 
modo criativo pelo conhecimento, no nosso caso, o conhecimento matemático e o físico. Estes 
precisam se converter a algo além de conhecimentos arquivados pela memória e tornarem-se 
instrumentos de pensamento. Segundo Vygotsky (1996, p. 164), esse processo só é possível pelo 
desenvolvimento da imaginação criativa e da liberação da memória como principal função do 
pensamento. 

A imaginação, tomada como função psicológica, comumente está associada à atividade 
da criança. Vista como criação de imagens, deslocamento do real, atividade do pensamento 
autístico e egocêntrico, como aparece nas obras de Piaget e Freud, respectivamente, como capa-
cidade individual que faz alguns serem mais imaginativos e criativos que outros, característica 
da genialidade. Em Imaginação e Criação na Infância, Vygotsky (2011) analisa o fantástico e a 
produção imaginária como reconstituidora e recombinatória de elementos da realidade. Colo-
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cando a ênfase no processo social de desenvolvimento psicológico, destaca a interfuncinalidade 
da imaginação que se apoia na memória, na experiência da pessoa. A compreensão da imagi-
nação como modos de criação com a experiência leva à produção de uma compreensão avessa 
ao senso comum: “Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para 
a imaginação dela. Eis por que a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, o que se 
explica pela maior pobreza de sua experiência” (VYGOTSKY, 2011, p. 22, grifos nossos). 

Não só a memória, mas a percepção, o pensamento por conceitos e a consciência passam 
a compor, na idade de transição, os funcionamentos da imaginação. Operando pela fantasia, 
a criação da/o adolescente vai constituindo-se imageticamente no cenário proposto pelas leis 
internas do conceito e o submete à compreensão e resolução do problema colocado na cons-
ciência. 

La imaginación, desde nuestro punto de vista, es una actividad transformadora, crea-
dora, que va de lo concreto a lo concreto nuevo. El propio movimiento de lo concreto 
dado a lo concreto creado, la propia realización de la construcción creativa se logra 
tan sólo con ayuda de la abstracción. De ese modo, lo abstracto completa como ele-
mento constituyente, imprescindible, la actividad de la imaginación, pero no consti-
tuye el centro de esa actividad. El avance de lo concreto, a través de lo abstracto, hacia 
la estructuración de la nueva imagen concreta es el camino que describe la imagina-
ción en la edad de transición. (VYGOTSKY, 1996, p. 172).

Tal interpretação do movimento interno da imaginação está diretamente relacionada com 
uma concepção dialética dos fenômenos: “O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas 
determinações, portanto, unidade da diversidade [...] o concreto aparece no pensamento como 
processo da síntese” (MARX, 2011, p. 54). Para Vygotsky (2011), o pensamento da criança é um 
todo caótico, se deixando levar por indícios instáveis de conexão entre os fenômenos sociocul-
turais e aspectos físicos, marcado pelo eidetismo da memória. Na idade de transição, esse pen-
samento vai se reconfigurando na relação entre conteúdo e forma (conjunto de conexões entre 
conceitos que formam um único conceito) nas relações sociais, e essa é uma transformação 
revolucionária, pois altera completamente o funcionamento do pensamento, que passa mais e 
mais ao mundo do pensamento abstrato (concreto pensado). A palavra, em forma de conceito, 
mantém seu papel de mando sobre o pensamento, passando a um pensamento consciente que 
altera diretamente e (en)forma a personalidade.

Para a psicologia histórico-cultural, o encontro entre novas formas de organização do 
pensamento, novos conhecimentos e novas posições sociais são conteúdos genéticos do de-
senvolvimento. O conhecimento científico mais complexo é apresentado na escola, para a/o 
adolescente, exatamente na fase de transição dos seus modos de funcionamento interno, que 
respondem e são eles mesmos respostas para a complexidade da qual se forma a vida humana 
em contextos sociais diversos. 

Para que possamos articular a imaginação na perspectiva histórico-cultural com o pro-
blema do aprendizado do conceito de força, iniciaremos com algumas considerações a respeito 
de como esse conceito está presente no conhecimento comum e no conhecimento científico. 
A palavra força, no cotidiano, é empregada como indicação de capacidade física individual ou 
como característica do objeto, como conceito científico, compõe parte do conteúdo escolar de 
física. Desse modo, de caráter polissêmico, a palavra se forma como conceito espontâneo. Des-
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tacamos alguns de seus usos: força necessária para abrir uma garrafa, na ideia de força da água 
que sai de uma torneira, uma pessoa tida como forte (força muscular) e a força de vontade. As 
definições cotidianas exigem percepções táteis e visuais. Enquanto conceito científico, a força 
tem sua definição elaborada a partir das Leis de Newton, na Mecânica Clássica. Na referida 
teoria, força é um ente físico produzido através da interação entre dois ou mais corpos, e por 
se tratar de uma grandeza vetorial, define-se a intensidade, a direção (horizontal ou vertical, 
por exemplo) e o sentido (direita ou esquerda, por exemplo). Em muitos casos é possível a 
determinação de uma força resultante, ou seja, a força final resultante da interação entre duas 
ou mais forças sobre um corpo, que está associada a uma aceleração.

Em ambas as explicações, a espontânea e a científica, há a relação direta com a mecânica 
por tratarem de explicações de movimento e repouso de corpos, entretanto, como se observa, 
com definições diferentes e pedindo informações também diferentes para a sua constatação 
e aferição. Na escola, para responder às questões propostas, é necessário que os conceitos es-
pontâneos de força sejam subjugados pelo complexo de signos que formam a concepção do 
conceito definido pela física. Pois os primeiros tanto constituem obstáculos, que alteram o 
processo de compreensão científica de situações que estão no cotidiano, quanto como maté-
ria, substância do pensamento, pela qual se conduz os estudantes para buscar aproximações e 
estabelecer relações entre fenômenos. 

Para pensar o papel da imaginação na passagem do conhecimento cotidiano para o 
conhecimento científico como ordenador do pensamento no processo da aprendizagem de 
física, podemos fazer alguns paralelos com o desenvolvimento histórico do conceito de força. 
Quando analisamos a história do desenvolvimento da mecânica, vemos o papel primordial 
dos experimentos científicos e da matemática na revolução científica marcada principalmente 
por Galileu e Newton (MATHEWS, 1995). Podemos ver a importância de tais fatores conside-
rando alguns aspectos de outras teorias sobre o movimento. Para Aristóteles, não faz sentido 
pensar em um vácuo, em uma ausência de matéria, e consequentemente, não se faz sentido 
pensar em um movimento livre de uma resistência do meio a seu redor (PEDUZZI, 1995). 
Foram os experimentos de Galileu com planos inclinados que serviram de base para que este 
pudesse imaginar o que seria um movimento em um plano perfeito e sem resistência do meio, 
em um vácuo hipotético (KALMAN, 2009). E esses experimentos, por sua vez, juntamente 
às ideias de Descartes (MARTINS, 2012, 2014), deram a base para que Newton propusesse 
seu princípio da inércia que, após a contribuição de outros cientistas, se consolidou como um 
dos princípios da mecânica clássica (COELHO, 2007). Assume-se assim a possibilidade de 
movimento mesmo na ausência de forças, justamente pela ausência de resistência, em uma si-
tuação imaginária1. A matematização de tais idealizações, de tais imagens, é outra importante 
base da física a partir de Galileu e Newton. Partindo de equações e suas hipóteses científicas 

1 As discussões a respeito da elaboração do princípio da inércia, sua história, e como utilizá-la no ensino de física 
são objeto de muitas discussões na literatura. Coelho (2007) discute a (im)possibilidade de comprovação experi-
mental da lei da inércia, argumentando que esta deve ser ensinada como pressuposto da teoria newtoniana. Kal-
man (2009), em crítica direta ao trabalho de Coelho, enfatiza a contribuição de Galileu para a elaboração da lei da 
inércia, destacando principalmente o papel da experimentação em seu trabalho. O historiador da ciência Roberto 
de Andrade Martins (2014) discute a controvérsia entre esses dois autores, apontando cuidados para a utilização 
da história da ciência no ensino, e descreve com mais detalhes a história da construção do princípio da inércia em 
outros dois trabalhos (MARTINS, 2013, 2012). Para aqueles interessados em história da física e seu ensino, reco-
mendamos fortemente os textos de Roberto de Andrade Martins e seus colaboradores, tanto a respeito de mecânica 
clássica quanto sobre diversas outras áreas da física.
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associadas (que por sua vez estão sempre em diálogo com os experimentos), os físicos po-
dem recombinar tais equações (de inúmeras formas) de acordo com princípios matemáticos, 
dando origem assim a novas equações, que então podem ser interpretadas fisicamente. Tais 
interpretações físicas podem inclusive dar origem a previsões de fenômenos não observados 
anteriormente na natureza, mas que podem então ser buscados, a fim de serem confrontados 
com as previsões teórico-matemáticas, e se encontrados, ampliam a base de experiências dos 
cientistas.

Essa breve descrição de uma das formas de construção do conhecimento científico na fí-
sica mostra algumas especificidades de funcionamento da imaginação nessa área de conheci-
mento. A física utiliza a matematização de teorias sobre o real e experimentos feitos de forma 
planejada e controlada, sendo estas formas essenciais de ampliação da experiência cotidiana 
na história dessa ciência, servindo assim de base para a imaginação, a fim de reelaborar o 
concreto. Cabe destacar aqui que a física não exclui a experiência cotidiana no processo de 
elaboração de suas teorias, a trivialidade do vivido fornece os elementos básicos inclusive para 
a construção da matemática e dos experimentos científicos.

Acreditamos assim que, além de ser essencial que as/os estudantes aprendam a matemá-
tica associada às teorias físicas em estudo, é também importante compreender os experimen-
tos físicos que historicamente contribuíram para a construção de tais conhecimentos. Seja 
realizando os experimentos diretamente, ou através de relatos e descrições destes, sendo que a 
mediação do professor tem papel fundamental para ambos os processos. Tais conhecimentos 
não somente servem para se conhecer a natureza do conhecimento físico e sua história, mas 
através dos experimentos são obtidas informações que ajudaram inúmeras/os cientistas na 
elaboração das teorias físicas, e que também podem fornecer importantes elementos para o 
desenvolvimento do pensamento científico das/dos estudantes.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA DISCIPLINA 
DE FÍSICA E ATIVIDADE DO PENSAMENTO E DA LINGUAGEM

 Os dados que analisamos neste trabalho foram elaborados no ano de 2017 e fazem 
parte de pesquisa sobre o desenvolvimento psicológico na adolescência, e que não havíamos 
publicizado ou analisado até esse momento. Por meio de pesquisa participante, a pesquisa-
dora permaneceu na escola por 6 meses, tendo observado as aulas de Ciências e Artes do 9º 
ano do Ensino Fundamental II, em três salas de aula, com aproximadamente 20-25 alunos em 
cada turma, com idades entre 13-15 anos, em uma escola municipal situada na periferia de 
Campinas-SP. 

 Construídos por meio de observação-participante, com a metodologia de anotação 
em caderno de campo dos diferentes eventos cotidianos que aconteciam no interior da sala 
de aula, por conversa com as/os alunas/os e com as professoras, auxílio nas atividades de sala 
de aula e oficinas videogravados de arte urbana (produção de stickers e roda de conversa). Os 
dados apresentados a seguir foram elaborados durante aula de ciências, a professora passou 
na lousa um esquema com as Leis de Newton. Ao final começou a elaborar explicações para 
cada uma das leis, e destes, destacamos dois momentos de interação entre a professora e as/os 
estudantes:
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SITUAÇÃO 1

A Professora explica: Se eu der um soco na parede, minha mão vai quebrar, pois a Força 
da parede é maior que a Força da minha mão.2

Estudante: professora, mas a parede não está parada? 

  

SITUAÇÃO 2

A professora, buscando exemplificar o conceito de Força, elabora a seguinte situação: Ela 
levanta uma mesa e pergunta aos alunos, se a mesa está exercendo uma força e ela outra, qual 
força é maior? 

Estudante: A força da mesa.

Ela volta para a lousa e ilustra um desenho simples com flechas representando duas forças 
opostas. Explica que se a força que ele exerce é 12N e a força da mesa é 5N então para onde a 
mesa está indo? 

Estudante: Para cima!

Professora: Qual força é maior?

Estudante: A sua força.

(Caderno de campo, 2017)

Nas duas situações destacadas, existem respostas incorretas das/dos estudantes na com-
preensão do conceito de Força. Na primeira situação, a/o estudante parece entender que só 
haveria uma força realizada pela parede se houvesse movimento aparente desta; se a parede 
está parada não exerce força. Na situação, a/o aluno/a opera com a ideia de que o deslocamento 
(e, portanto, a velocidade) é uma característica obrigatória da concepção de força, operando 
aparentemente por noções cotidianas. De modo análogo, na segunda situação, quando a/o es-
tudante responde que a mesa exerce força maior que a exercida pela professora, também parece 
acreditar que o objeto que se desloca é o que possui maior força, e novamente, a concepção de 
força empregada pelo/a estudante aparece como um atributo daquilo que se move, daquilo que 
possui uma velocidade. Cabe destacar ainda que podemos encontrar aqui semelhanças entre as 
concepções dos estudantes e as noções aristotélicas de movimento, que, como mostram Peduzzi 
(1996) e Neves (2000), podem ser interpretadas como associando força e velocidade3.

2 Buscando dar ênfase à existência da reação da parede sobre a mão, a professora faz uma simplificação que acaba 
implicando em uma incorreção. Pela terceira lei de Newton, a ação é igual à reação, portanto a força da parede na 
mão é igual à força da mão na parede. A mão quebra caso a força em questão seja maior que as máximas forças 
internas que mantém os ossos unidos e inteiros.
3 Existem diversos trabalhos que relacionam a história das concepções sobre força e movimento e o ensino de ciên-
cias. Destacamos principalmente os trabalhos de McCloskey (1983), Peduzzi (1996) e Neves (2000). McCloskey 
se concentra principalmente em relações entre as concepções prévias das/dos estudantes e algumas concepções 
aristotélicas e medievais, assunto também abordado brevemente por Peduzzi (1996). Este, no entanto, se concentra 
principalmente em descrever os aspectos principais da física aristotélica e em discutir como seu ensino poderia 
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Nos dois modos de operar das/os estudantes, observamos que elementos dos conceitos 
cotidianos são usados para compreender a atividade proposta, e esses são incompatíveis com a 
concepção científica trabalhada na escola. O problema de como as/os estudantes operam ima-
geticamente com o conceito, sem deslocar este e sua “imagem interna”, com relação à imagem 
criada no cotidiano, ligado à memória concreta, se transforma em erro na resolução de ativida-
des escolares. 

Pesquisas na área de ensino de ciências já há tempos estudam as chamadas concepções 
prévias das/dos estudantes, como nos apontam Nardi e Gatti (2005), que são as ideias que estas/
es possuem, previamente à instrução formal, a respeito de temas científicos. Essas ideias se refe-
rem aos mais diversos assuntos, incluindo força e movimento, como mostra Zylbersztajn (1983), 
onde tais concepções são bastante semelhantes às apresentadas neste trabalho. Cabe ressaltar 
que tais concepções não são exclusivas de estudantes em seus primeiros contatos com as Leis de 
Newton, mas em muitos casos persistem, inclusive em estudantes universitários, após diversos 
anos de escolarização. 

Embora a constatação das dificuldades das/dos estudantes em ir além de suas concepções 
prévias não seja nova, Mortimer (1996) nos mostra como as tentativas de gerar nas/nos estudan-
tes a chamada “mudança conceitual”, onde ocorreria a substituição das concepções alternativas 
pelas científicas, não foram tão frutíferas. Dessa forma, o autor sugere, inspirado em Bachelard 
(1978a) e em seu conceito de perfil epistemológico, que o mais adequado seja considerar que 
as ideias prévias devam coexistir com as ideias científicas. No entanto, as/os estudantes devem 
saber como e quando operar com tais ideias em contextos diferentes e, no contexto da escola, 
Mortimer (1996) chama a composição de tais conhecimentos de perfil conceitual.

Consideremos agora as ferramentas matemáticas necessárias para a resolução de questões 
de física básica que envolvam o cálculo de forças resultantes. Quando analisamos situações em 
que todas as forças são de mesma direção e sentido e/ou mesma direção e sentidos contrários, as 
operações matemáticas exigidas são consideravelmente básicas para estudantes nas situações de 
campo analisadas (essencialmente soma e subtração). Esse é o caso do exemplo final apresenta-
do pela professora, quando esta atribui valores numéricos para as forças envolvidas na situação 
de alguém levantando uma mesa. Nesse exemplo numérico, as/os estudantes encontram uma si-
tuação na qual é evidente a necessidade de operar com o conhecimento matemático, ao mesmo 
tempo em que, nesse caso específico, o conhecimento matemático requerido é bem simples e 
bem conhecido por elas/eles. Assim, nessa situação, elas/eles não têm dificuldade em responder 
à questão proposta. De forma semelhante, o cálculo da intensidade de determinada força dada a 
massa sobre a qual ela atua e a aceleração desta também não costumam ser de grande dificulda-
de para as/os estudantes, uma vez que requer apenas uma multiplicação simples, como aponta 
o professor de física também autor deste trabalho. No entanto, quando tratamos de questões 
conceituais ligadas ao conceito de força, especialmente em situações de movimento, muitas ve-
zes as/os estudantes tendem a operar muito mais frequentemente com suas noções cotidianas, 
assim como acontece na cena 1. Tais observações novamente encontram respaldo nas obser-
vações de Zylbersztajn (1983), onde a autora cita resultados de pesquisas nas quais os mesmos 

favorecer o aprendizado de mecânica clássica, ao se abordarem as diferenças entre tais teorias. Proposta semelhante 
também é defendida por Bachelard (1978b), que aponta que as/os estudantes percebem melhor as vantagens da teo-
ria newtoniana ao se conhecer como esta supera as limitações das teorias que a precederam, bem como as rupturas 
epistemológicas entre elas. Neves (2000) é indicado principalmente para se obter mais informações a respeito das 
concepções de movimento entre Aristóteles e Newton.
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estudantes que respondiam questões conceituais a partir de suas noções intuitivas, quando, em 
face de questões quantitativas, as respondiam corretamente de acordo com o formalismo mate-
mático da mecânica clássica. 

Aqui novamente vemos a necessidade de operar com a imaginação e o controle da pró-
pria conduta. Quando se depara com um resultado de raciocínio cujo resultado cientificamente 
proposto é diferente daquele criado pela imaginação por conceitos cotidianos, as/os estudantes 
precisam refletir com o conceito, orientar sua imaginação por meio das explicações e inferências 
realizadas pela professora. O processo de aproximação de um novo conhecimento precisa gerar 
novas imagens, novas forças internas, muitas vezes invisíveis, como a ação/reação entre objetos 
quando um deles parece inerte, como no caso da relação entre forças da mãe e da parede. A nova 
imagem criada pelo conceito científico está imersa na construção da própria lógica interna das 
ciências exatas e naturais, se aproximar de um novo conceito, de um novo conteúdo, é um modo 
amplo e difuso de aproximação com as formas/ideias da lógica científica. 

Segundo o professor de física, também autor deste trabalho, existe uma resistência das/os 
estudantes a tentar responder tanto questões conceituais, quanto questões que envolvem ope-
rações matemáticas mais complexas. Por exemplo, o caso da resultante de forças em direções 
diferentes, cujas questões as/os alunas/os tipicamente possuem muita dificuldade em resolver. 
Quando o fazem, fogem da resolução formal, que, dependendo da situação, passa por decom-
posição de vetores e/ou teorema de Pitágoras. Essa fuga e dificuldade de decompor e analisar 
indica também uma resistência do pensamento, fortemente organizado em torno da concep-
ção cotidiana, em termos vygotskianos, podemos dizer, em atividade dramática do pensamento 
(VYGOTSKY, 2000), para operar por conceitos científicos. É necessário que este opere na sua 
função de mando, que o indivíduo domine o próprio pensamento e opere com uma nova con-
cepção, deslocando a palavra de um contexto, de um conjunto de relações, para outras. 

Tais proposições podem dialogar com a ideia de gêneros discursivos de Bakhtin (2016). 
Os conhecimentos científicos e as ideias prévias das/dos estudantes são interpretações de mun-
do que compõem gêneros discursivos que nascem em contextos sociais diferentes. A concepção 
cotidiana de força pode ser usada de forma cotidiana de diversas formas que são adequadas a 
tal campo de atuação. No entanto, tais formas não serão adequadas a contextos que devem ser 
mediados pelo gênero discursivo científico. Nesse sentido, acreditamos que a educação cientí-
fica expande os universos do indivíduo, uma vez que apresenta outras formas de ler o mundo, 
muitas vezes com as mesmas palavras de uso cotidiano, mas com significados e contextos de 
elaboração diferentes. Ter o domínio desses gêneros discursivos, com suas respectivas formas de 
organização do pensamento interno, altera a formação da consciência como um todo.

Uma vez que são conhecimentos científicos, os conhecimentos matemáticos e físicos 
exigem novas formas de funcionamento do pensamento, novos mecanismos e atividades inte-
lectuais, em comparação com os conhecimentos cotidianos. A apreensão dessa nova forma de 
pensamento na escola deve ocorrer de forma a criar diferentes possibilidades de funcionamen-
to das funções psicológicas. A formação de um pensamento abstrato mobiliza a memória, a 
imaginação, a percepção, e nelas, a conduta, ou seja, a aprendizagem impulsiona o processo de 
desenvolvimento integral e interfuncional do pensamento.

Considerando as concepções alternativas das/dos estudantes que citamos anteriormente, 
bem como daquelas apontadas por McCloskey (1983), Zylbersztajn (1983) e suas respectivas re-
ferências, como podemos analisar o papel das funções psicológicas na seleção dos conhecimentos 
a serem utilizados? Propomos que, para que a/o estudante mobilize os conhecimentos científicos 
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nos contextos corretos, em oposição a ideias prévias, que seriam aquelas que as/os estudantes têm 
a maior tendência a utilizar, é preciso um funcionamento interfuncional do pensamento por meio 
da teia de conceitos/signos que compõem o sistema científico. Assim, não somente a memória 
do aprendido é necessária, mas também o controle intencional de sua conduta, a consciência do 
próprio pensamento e a imaginação. A/o estudante precisa perceber o próprio pensamento, suas 
tendências a responder de acordo com os conhecimentos cotidianos e, conhecendo as diferenças 
destes com relação aos conhecimentos científicos, se esforçar conscientemente para controlar tais 
tendências e buscar os conhecimentos adequados para a situação.

Segundo Vygotsky (2008), no processo de desenvolvimento psíquico, podemos observar 
períodos em que uma função específica predomina sobre o pensamento de forma que as demais 
funções operam por meio dessa. Na idade de transição, a função que lidera as demais é o pen-
samento por conceitos. No entanto, sem que haja a apropriação pelas/os estudantes dos concei-
tos científicos, teremos ainda o predomínio dos conceitos cotidianos. Como já citado, segundo 
Vygotsky (1996), a imaginação criadora é função primordial para que a/o estudante vá além do 
conceito cotidiano, e que, por meio da abstração, reelabore o concreto de acordo com conceitos 
outros, em particular os conceitos científicos, além daqueles mais usuais a ele. A imaginação e a 
criação inerente a esta são a função que, por excelência, permite que se vá além da mera repro-
dução do já conhecido. 

Pela experiência sócio-histórica são produzidas combinações e recombinações de elemen-
tos da realidade e, dessa forma, a imaginação é necessária para a construção do conhecimento 
científico. Alguns dos elementos que dão origem à compreensão do movimento por meio do 
senso comum também servem de base para as explicações científicas. No entanto, a mediação 
da/do professora/or é necessária para se ampliar essas experiências, e permitir que as/os estu-
dantes reelaborem sua compreensão dos fenômenos observados, desta vez sob “mando” dos 
conceitos científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, discutimos as concepções das/dos estudantes a respeito do conceito de 
força, analisando, a partir da perspectiva histórico-cultural, respostas dadas por estas/es em 
sala de aula. Assim, procuramos mostrar como a imaginação e diferentes funções psicológicas 
devem funcionar em conjunto para que a/o estudante possa operar de acordo com o conheci-
mento científico.

Interpretamos que, ao entrar em contato com as explicações, demonstrações e ativida-
des mediadas pela/o professora/or, a/o estudante não é exposta/o somente ao conteúdo, mas 
também a uma “demonstração” de como opera o pensamento, a linguagem e o conteúdo na 
interpretação de problemas físicos. Ou seja, esse processo não é natural e não indica somente 
apreensão de conhecimentos estabilizados em uma área das ciências, é uma atividade do pensa-
mento que mobiliza todo o intelecto da/o adolescente, que altera seus modos de funcionamento 
em conteúdo e forma. Assim, compreender os problemas pelos quais passam e angustiam as/os 
estudantes na resolução de questões de física indicam mais que um não domínio do conteúdo, 
e sim, um processo de domínio do próprio pensamento. É um processo de desenvolvimento do 
pensamento como sistema interfuncional.
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INTRODUÇÃO

Após 10 anos de sua fundação, o movimento Escola sem Partido (ESP) ficou 
conhecido nacionalmente em 2014 pegando o embalo na onda conservadora 
que ganhava corpo no Brasil a partir de 2013 – ano considerado como marco 
para a instalação da crise no país. Ao falar da crise, estamos nos referindo à sua 

faceta política, mas, sobretudo, ao componente econômico dela, pois este gera um clima de inse-
gurança, incerteza e desagregação social que, como observado em outros momentos históricos, 
deixa o terreno fértil para o recrudescimento de posturas autoritárias e reacionárias.

Em seu site1, o Escola sem Partido defende que é conhecido nacionalmente como “a mais 
importante iniciativa” no combate à propaganda política, partidária e ideológica nas escolas e 
nas universidades do país. No mesmo sítio digital, na aba “quem somos2”, o movimento ar-
gumenta que grande parte das instituições de ensino públicas e particulares, ao invés de pro-
duzirem e difundirem conhecimento de maneira neutra, atuam como caixa de ressonância de 
doutrinas de grupos com pretensões hegemônicas. 

Nesse mesmo espaço do site, o ESP não especifica qual o campo político ou religioso que 
esses grupos fazem parte – se esquerda ou direita, se progressistas, reacionários ou conservado-
res, se não cristãos ou cristãos. Contudo, um detalhe importante é que as críticas do movimento 
nos textos publicados no site são todas direcionadas para as ditas “doutrinações” que, segundo o 
ESP, são promovidas por docentes vinculados à esquerda, progressistas e não cristãos. 

 Apesar de tentar se passar por apartidário e independente, o ESP é um movimento reacio-
nário ligado a grupos e partidos de direita, que requenta pautas fascistas, criminaliza a profissão 
docente e disputa a educação dentro e fora das escolas (MIRANDA; PIRES, 2021). Tendo o 
Materialismo Histórico-Dialético (MHD) como orientação teórico-metodológico da pesquisa, 
partimos da compreensão traçada por Marx (2011) de que os objetos que estudamos não se 

1 Disponível em: https://www.escolasempartido.org/. Acesso em: 30 set. 2021.
2 Disponível em: https://www.escolasempartido.org/quem-somos/. Acesso em: 30 set. 2021.
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bastam sozinhos, não sendo autônomos, independentes e neutros. A partir do MHD compreen-
de-se que o objeto estudado é uma totalidade dinâmica e contraditória, forjada pela conexão 
com seus determinantes. 

Estes, por sua vez, não devem ser confundidos como expressão de determinismo. De-
terminantes são também outras totalidades que determinam, condicionam o objeto, em sua 
realidade concreta. Como explica Hungaro (2014, p. 71), “investigar, para Marx, é buscar essas 
determinações do objeto. O conhecimento do objeto é tanto maior quanto maiores forem as 
determinações encontradas”. Ou seja, os objetos estudados são determinados – são resultados 
da sua relação com outros fenômenos. E, para entender o ESP em sua essência e como ele se for-
taleceu, é imperativo que possamos compreender como os seus determinantes o condicionaram 
histórica e socialmente.

Dessa forma, este trabalho, originário de um estudo no qual procurou-se conhecer os 
fatores que atuaram como determinantes do Escola Sem Partido, discute e apresenta contribui-
ções que nos permitem compreender de que maneira a crise política e econômica instalada a 
partir de 2013, no Brasil, favoreceu e/ou atuou como um dos determinantes desse movimento.

COMO A CRISE FAVORECEU 
A ASCENSÃO REACIONÁRIA

O filme O ovo da serpente, de Ingmar Bergman, retrata muito bem como o ambiente de 
precariedade e desagregação social provocado durante uma aguda crise pode ser um fator desen-
cadeador de manifestações e regimes autoritários e antidemocráticos, a exemplo do que ocorreu 
na Europa, com o fascismo, na primeira metade do século passado (FRIGOTTO, 2017). No 
referido caso, a arte expressou não só o que pôde ser constatado empiricamente em um período 
histórico específico, mas também o que falam teóricos como Konder (2009) e Mascaro (2018) 
e Costa (2020): o fascismo e o recrudescimento de segmentos reacionários e conservadores são 
manifestações que ganham força em períodos de crise e podem servir como alternativa para 
reorganizar o próprio sistema capitalista diante de um cenário econômico e político adverso.

Autores/as apontam que, mais recentemente, movimentos conservadores e reacionários 
– dentre eles o ESP – ganharam maior musculatura após a crise que atingiu o mundo em 2008. 
Essa recente crise “provocou maior destruição de capital e empregos do que a Grande Depressão 
de 1929” (RÊSES, 2014, p. 169), mas chegou com força ao Brasil no início da década de 10 deste 
século. Frigotto (2018, p. 20), após questionar quais determinações propiciaram o ressurgimen-
to do neofascismo e neonazismo nestas circunstâncias de crise, responde que alguns estudos nos 
ajudam “a entender essa regressão e seus custos humanos resultantes da fome, do desemprego, 
da violência e do ódio ao diferente e ao pobre, que, entre nós, especialmente desde 2014, assume 
traços de morbidez”. 

Seguindo a linha desses estudos, Penna (2018, p. 92) afirma que o momento em que o ESP 
teve seu crescimento impulsionado, quando passou a ser um movimento político, está “ligado 
ao contexto de crise política, que fortalece o avanço conservador”. Salles e Silva (2018, p. 159) 
também seguem nesta direção, ratificando que o ESP “se articula com sucesso à onda conserva-
dora que surge desde 2013-2014”, apontando que esse cenário foi propício para o crescimento 
do movimento. 
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Lowy (2015), ao analisar esse avanço da extrema-direita na Europa nos últimos tempos, 
argumenta que a crise econômica que estourou em 2008, de fato, tem beneficiado os grupos li-
gados a esse campo político. No entanto, o autor pondera que creditar a ascensão destes grupos 
apenas à crise é incorrer em uma visão meramente economicista. 

O autor traz exemplos de países que fugiriam desta suposta “regra”, como Portugal e Es-
panha, sendo estes muito afetados pela crise, mas sem um crescimento significativo da extrema-
-direita; e Suíça e Áustria, que praticamente não foram afetados pela crise, mas a extrema-direita 
tem em torno de 20% de apoio. Ainda de acordo com Lowy (2015), além das questões anterior-
mente ponderadas, ao incorrer numa visão meramente economicista que coloca a crise como 
fator central na ascensão da extrema-direita, corre-se o risco de que não seja combatido o perigo 
eminente, que é a possibilidade do ressurgimento fascista.

A esquerda como um todo, com apenas algumas exceções, tem severamente subesti-
mado esse perigo. Não viu a “onda marrom”3 vindo e, portanto, não viu a necessida-
de de tomar a iniciativa de uma mobilização antifascista. Para algumas correntes da 
esquerda que veem a extrema-direita como nada mais do que um efeito colateral da 
crise e do desemprego, são essas as causas que devem ser atacadas, e não o fenôme-
no fascista propriamente dito. Tal raciocínio tipicamente economicista desarmou a 
esquerda diante da ofensiva ideológica racista, xenofóbica e nacionalista da extrema-
-direita. Nenhum grupo social é imune à praga marrom. As ideias da extrema-direi-
ta, em particular o racismo, contaminaram uma parte significativa não só da pequena 
burguesia e dos desempregados, mas também da classe trabalhadora e da juventude 
(LOWY, 2015, p. 658).

Entendemos como importantes as ponderações trazidas por Lowy (2015), pois – já que a 
crise sozinha não é garantia da ascensão reacionária –, ao voltar a nossa atenção para “o caso” 
brasileiro, buscaremos compreender quais fatores teriam garantido que, com a instalação da 
crise no Brasil, posturas e grupos reacionários, como o ESP, ganhassem destaque. 

Seguindo a linha marxista de análise, podemos dizer que as crises são inerentes ao sistema 
capitalista por conta de suas contradições internas. Ou, nas palavras de Mascaro (2018, p. 24), 
“o capitalismo porta necessariamente crise”. Segundo esse autor, no capitalismo, em geral, os 
governos têm de dar conta da sanha das classes dominantes pela acumulação e, contraditoria-
mente, também tentar atender as demandas das classes e grupos explorados. Assim, geralmente 
são formados dois tipos de governos: os que estão mais voltados para os interesses do capital; e 
as administrações divergentes do capitalismo – mas que não necessariamente têm o interesse de 
acabar com o sistema.

Sobre os governos que fazem parte do primeiro grupo, os tipicamente burgueses, o autor 
explica que para estes enfrentarem as contradições e crises do sistema, as administrações gover-
namentais – priorizando os interesses dominantes –, adotam medidas regulatórias de ganhos e 
perdas, medidas repressivas, dentre outras. No caso dos governos que divergem dos interesses 
burgueses, são gerados conflitos entre os interesses de classes que podem, inclusive, depor chefes 
de Estado – o que pode fazer com que uma crise política se transforme numa crise econômica. 
E, para Mascaro (2018), a recente crise brasileira se enquadra neste último caso. Dessa maneira, 

3 A “onda marrom” é uma referência à tropa nazista de Hitler por conta da cor marrom de suas camisas. Na Itália, 
como a tropa de Mussolini vestia um uniforme de cor preta, estes eram conhecidos como “os camisas negras”.
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A atual crise brasileira – cujo marco inicial simbólico é o das manifestações de 2013, 
passando pelos combates da eleição de 2014, pelo impeachment de Rousseff em 2016, 
pela perseguição a Lula e pela regressão econômica, política e social de Temer desde 
então – tem ligação inexorável com a crise mundial do capitalismo eclodida em 2008. 
A bonança lulista retardou a chegada de seus termos ao Brasil. O ano de 2013 é o da 
captura definitiva do país pela dinâmica geral da crise do capitalismo internacio-
nal. A partir de 2008, a crise da forma econômica capitalista engendra uma crise da 
forma política dos Estados, exigindo destes uma resolução que seus próprios talhes 
não permitem entregar, o que, então, eleva ao máximo as estratégias de derrocada de 
democracias e de intervenções militares e golpes, deixando antever uma sistemática 
de ditaduras e de governos de espoliação pelo mundo. O golpe no Brasil, desde 2013, 
é sua chegada ao solo atual, ainda mais cru, da política de choque e de administração 
golpista da crise (MASCARO, 2018, p. 43).

E, em observância à avaliação do cenário da crise brasileira feita anteriormente, como 
os governos do PT – apesar de não terem o intuito de implementar um novo modo de pro-
dução – não foram totalmente pró aos interesses do capital, a crise foi resultado de interesses 
econômicos, mas também teve a sua faceta política. As consequências imediatas da crise foram 
o recrudescimento de pautas e posturas reacionárias e conservadoras em reação aos avanços 
sociais do último período, formando a base social que ajudou na deposição do governo Dilma, 
que apoiou a prisão de Lula e que, posteriormente, ajudou a eleger Jair Bolsonaro à presidência 
da República. 

Antes de entrarmos na discussão sobre as consequências – o recrudescimento de pautas 
e posturas reacionárias e conservadoras –, é importante conhecer os conflitos de interesses que 
deram corpo a uma crise política e econômica no Brasil, destrinchados por Boito Jr. (2016) mais 
detalhadamente. O autor explica que à época existiam dois grandes grupos econômicos que in-
fluenciaram a política nacional: o campo neodesenvolvimentista e o campo neoliberal ortodoxo. 

O primeiro campo era representado politicamente pelos governos petistas, contemplava 
interesses da burguesia interna e atendia algumas demandas de uma base social mais ampla e 
heterogênea, composta por grupos como a classe trabalhadora que está mais à margem no cam-
po e na cidade e da classe média baixa. O segundo campo tinha ligações políticas com o Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB), sendo formado pela fração da burguesia brasileira que 
é ligada ao grande capital internacional e pela classe média alta. De acordo com o autor, com a 
crise, frações do topo da burguesia interna, junto com componentes da base do governo Dilma 
no Congresso, migraram para o campo neoliberal.

Apesar da realização de parcerias público-privadas, de concessões e de não terem retoma-
do as estatais privatizadas anteriormente, Mascaro (2018) descreve que as gestões petistas con-
gelaram as privatizações, apostaram no fortalecimento das estatais, na indução de crescimento 
do mercado interno, no incentivo ao consumo, nas exportações, na promoção de mobilidade 
social. Essas medidas, dentre outras coisas que garantiram a bonança nos governos petistas, 
retardaram a crise a partir de 2008, mas não conseguiram mobilizar uma mudança no quadro 
ideológico do país. Porém, com a baixa nos preços no mercado internacional dos produtos que o 
Brasil exportava, a crise econômica começou a ser internalizada nacionalmente, explica o autor. 

Para Boito Jr. (2016), no primeiro biênio do governo Dilma, a “nova matriz de política 
econômica”, termo utilizado por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, apesar de não elimi-
nar os pilares neoliberais, atenuou seus efeitos negativos, propiciando políticas intervencionistas 
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e sociais que estimularam mais uma parte da burguesia nacional do que o segmento bancário. E 
isso, de acordo com o autor, despertou a reação do capital internacional e de parte da burguesia 
ligada a ele – dentre elas, a grande mídia local –, que começou uma ofensiva contra o governo 
federal através de denúncias de corrupção na Petrobras e do aumento da inflação. 

Boito Jr. (2016) destaca que essa ofensiva mobilizou a classe média alta e esta passou a en-
grossar o caldo nas manifestações e em “panelaços4”. As referidas mobilizações que começaram 
a tomar as ruas em 2013, inicialmente protestavam contra o aumento de tarifa no transporte 
urbano. Mas, rapidamente passaram a ter uma composição e pautas bastante heterogêneas, re-
sultado da investida de grupos de direita – como o Movimento Brasil Livre (MBL), o Vem pra 
Rua, o Revoltados Online – que tomaram a condução das manifestações e passaram a atacar o 
governo federal (MORAES, 2018).

Não foi tão difícil mobilizar essa fração de classe, pois, como complementa o autor, com a 
mobilidade social advinda das políticas de inclusão, a classe média sentiu-se ameaçada por con-
ta dos espaços privilegiados – no setor privado e também nas universidades e no setor público, 
através de concursos – que antes eram ocupados quase que exclusivamente por ela e seus filhos, 
passaram também a ser ocupados por outros segmentos sociais. Além da política repressora dos 
governos petistas ser entendida como tolerante demais pela classe média alta, Boito Jr. (2016) 
salienta que ao embarcar nesta ofensiva, essa fração de classe também atuou de forma militante 
nos cargos públicos que ocupava na Polícia Federal, no Ministério Público e no judiciário, para 
desgastar quase que exclusivamente integrantes do governo federal.

Mascaro (2018, p. 35) explica que o fim que tomou o governo Dilma, apesar das limitações 
das gestões petistas, de suas contradições e erros, é quase sempre a forma que o grande capital 
internacional, e que parte da burguesia nacional ligada a ele, reage quando seus interesses não 
são diretamente atendidos. 

O governo do Partido dos Trabalhadores, tendo renunciado a pretensões mais am-
plas de mudança social, acabaram por ocupar, sem que o quisessem de início, uma 
faixa política que, no século XX, em que pesem muitas diferenças, foi a de Vargas, 
JK e Jango: as administrações divergentes – ditas desenvolvimentistas, progressistas 
ou de esquerda, sem que esses termos façam, em si, grande sentido – do capitalismo 
brasileiro. Mas, por aí se localizarem também aí se dá sua fraqueza. Despreocupan-
do-se com padrões reiterados de ação política no país, historicamente consolidados, 
viram surgir, sob seus pés, um novo golpe a rearticular forças que, também ao tempo 
de 1964, tiveram um só lado e uma grande estratégia político-ideológica. Dos jornais 
reacionários do século XX àqueles do século XXI, das rádios da época às televisões e 
à internet de hoje, dos púlpitos católicos de antanho aos evangélicos de agora, de jo-
vens anticomunistas de 1964 aos jovens liberais de 2016, a plataforma é a mesma – e, 
em muitos casos, com os mesmos atores. Também a ação – sempre declarada inação 
– dos Estados Unidos da América é a mesma.

4 Os “panelaços”, que iniciaram nos governos petistas mas são realizados até os dias atuais, são manifestações que 
algumas pessoas fazem – geralmente pertencentes à classe média e descontentes com o governo de turno – quando 
acontece um pronunciamento em rede nacional. Assim, os/as manifestantes batem em panelas e gravam vídeos do 
protesto em suas casas e do barulho do “panelaço” vindo da vizinhança, que são compartilhados em redes sociais e 
registrados em reportagens nos veículos de comunicação.
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Dessa forma, Mascaro (2018, p. 25) lembra que, ao observar a história do Estado capi-
talista brasileiro, tanto os governos petistas – Lula e Dilma – quanto os governos trabalhistas 
– Vargas e Jango –, independentes das diferenças particulares de cada uma dessas gestões, têm 
desfechos trágicos justamente por não atenderem diretamente os interesses do capital: “No caso 
de Vargas, o suicídio; no de Jango, deposição; no de Lula, prisão ao cabo por alguns anos; no 
de Dilma, impeachment”. Mas, diante do que foi exposto, no contexto da crise brasileira – que, 
mesmo tendo sido iniciadas por questões políticas, tem como pano de fundo interesses econô-
micos fruto das contradições do sistema –, o que propiciou a ascensão de posturas reacionárias 
e conservadoras no Brasil? 

Como já vimos com Lowy (2015), seria uma interpretação economicista creditar exclusi-
vamente o fortalecimento da extrema-direita à crise. Inversamente, seria uma leitura idealista 
acreditar que “uma ideologia” seja independente e autônoma em relação aos fatores econômi-
cos, materiais, sociais, e que, em determinados momentos, ela “toma a mente das massas” e, em 
outros momentos, essa ideologia “abandona as mentes” que estavam ocupando. Nesse sentido, 
ancorados em Marx e Engels (2007), entendemos que a consciência, a linguagem e as represen-
tações de homens e mulheres estão relacionadas com a forma com que as pessoas se relacionam 
umas com as outras e com a forma com que as pessoas produzem suas vidas. Ou, nas palavras 
de Mascaro (2018, p. 111), “o sujeito o é porque as práticas materiais e estruturais do capitalismo 
assim o determinam”. 

Para esse autor, a existência e manifestação dessas posturas reacionárias e conservado-
ras são expressões da própria sociabilidade capitalista que, no caso brasileiro que aqui está em 
questão, a de se observar a historicidade – ou seja, esta sociabilidade está edificada sobre bases 
construídas e acumuladas historicamente. Além da nossa organização social e econômica ter 
sido construída sobre a base da escravidão – que forjou o racismo estrutural, hierarquias, pri-
vilégios e naturalização de condutas sociais –, o autor salienta que os meios de comunicação de 
massa, as bases religiosas, a família e a escola têm papel crucial na reprodução da sociabilidade 
capitalista. Com isso, ele descarta a ideia de que tais posturas reacionárias ou conservadoras, que 
estão sendo proeminentes em diferentes segmentos sociais desde 2013, fossem algo espontâneo 
que surgiu, pura e simplesmente, por conta da crise.

O povo brasileiro é constituído, em perspectiva histórica, sob a égide de dimensões 
ideológicas plenamente regressistas e estritamente mercantis: vida dependente de re-
lações de submissão à burguesia, educação utensiliária das escolas às universidades, 
informação a partir de meios de comunicação de massa concentradores e reprodu-
tores de ideologia capitalista, valores e sociabilidade advindos de religiões de caráter 
altamente conservador (MASCARO, 2018, p. 34).

Dessa maneira, podemos afirmar que a crise agiu como “gatilho” para desencadear a ma-
nifestação de determinados posicionamentos autoritários, racistas, homofóbicos, antidemocrá-
ticos, de intolerância religiosa, elitistas, que podiam até estar “tímidos”, mas que sempre se fize-
ram presentes em nossa sociabilidade – nem que estivessem, em alguns casos, no estado latente. 
Diante dessa constatação, cabe a pergunta: se a crise foi o “gatilho”, “o que ela dispara” para 
desencadear esse processo de crescimento reacionário e conservador? 

Em uma situação de crise, inclusive com os contornos desta última, que o Brasil ainda 
enfrenta ecos, com a sensação de insegurança diante da instabilidade do país – frente à incerteza 
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de qual seria o desfecho político e econômico, frente às perdas de empregos, ao fechamento de 
empresas, à possibilidade de aumento da criminalidade por conta do agravamento da situação 
social etc. –, o medo aparece como um dos principais ingredientes dessa equação. 

Ao discutir o que chamou de militarização da vida5 e da política, observada desde 2013 – 
que produz um inimigo em comum sendo, nesse caso, a esquerda, representada pelo Partido dos 
Trabalhadores –, Teles (2018) explica que diante da “sensação de insegurança” o medo instalado 
induz as pessoas a desejarem medidas de maior repressão contra os perigos que poderiam lhes 
acometer. O autor aponta que tal estratégia de controle social também leva em consideração 
a base de sociabilidade do país, que é racista, patriarcal, etnocida e estruturada para favorecer 
privilégios de oligarquias e impedir formas de resistência. O autor lembra que tal estratégia 
também foi utilizada durante a ditadura de 64, elegendo o comunismo como o inimigo a ser 
combatido.

Para Vieira (2018), o fundamentalismo religioso cristão – que também ganhou força nos 
últimos tempos e que, para ele, ameaça a democracia, a diversidade humana, o Estado laico e os 
direitos humanos – também se utiliza do medo como forma de construir uma visão de mundo 
para os/as fiéis e de controlar seus corpos. O autor explica que líderes de religiões fundamen-
talistas cristãs apresentam como verdade inquestionável e absoluta o que está escrito na Bíblia, 
sem considerar que ela foi escrita por diferentes pessoas, em um contexto histórico e cultural 
bem diferente do atual, desconsiderando também que a leitura desse livro é uma interpretação 
mediada pelo contexto social atual. Assim, para garantir uma rigidez comportamental dos/as 
fiéis, a sensação de culpa permanente é articulada com o medo do que não condiz com os dog-
mas aprendidos como uma expressão da vontade de Deus. 

Dessa maneira, explica Vieira (2018), cria-se um ambiente onde questionar e duvidar dos 
preceitos religiosos é visto como sinônimo de falta de temor, de fé e de reverência, o que alimen-
ta em alguns/as fiéis – não em todos – a intolerância com a diversidade de pensamentos, de vi-
sões de mundo, de comportamentos e religiosa. O autor também ratifica que tais concepções são 
lastreadas pelas estruturas histórico-sociais como o patriarcado, o machismo, a heteronorma-
tividade, o racismo, e que o fundamentalismo, além da intolerância, pode gerar práticas extre-
mistas de agressão na tentativa da retirada de direitos de setores considerados como inimigos.

Ao defender que a mobilidade social – incipiente do ponto de vista estrutural, mas impor-
tante e significativa diante do pouco que foi feito no país em relação aos segmentos historica-
mente oprimidos – foi uma das raízes do golpe de 2016, Moraes (2018) apresenta o medo como 
uma “expressão de classe” que também contribuiu nesse cenário. Segundo o autor, por questões 
de status, as classes abastadas “manifestam o medo de serem atingidos ou de serem confundidos 
com os de baixo. O medo se transforma corriqueiramente em desprezo e ódio” (MORAES, 2018, 
p. 80).

Seguindo essa esteira de ascensão reacionária, como lembra Cunha (2016), o Escola sem 
Partido se utiliza do medo e do desconhecimento como “reagentes” para promover o ataque a 
um inimigo em comum que o movimento elege como “vilão”:

A explicação para o sucesso do movimento ESP tem recorrido à ideologia política 
direitista e/ou ao fundamentalismo religioso dos seus promotores. Sem descartar um 
nem outro, que são parcialmente verdadeiros, acrescento um outro motivo para o 

5 A militarização da vida também é uma característica do fascismo clássico que foi observada por Konder (2009).
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sucesso desse movimento, que me parece de grande importância, até maior do que 
aqueles, e vigente para todos: o MEDO. Sim, medo da mudança por que passa a 
sociedade, a cultura, a família. Percebendo a chegada de um futuro incerto, os apoia-
dores do movimento preferem o que já existe, mesmo sabendo que está cheio de 
problemas. Melhor ainda se pudesse voltar ao tempo passado, quando tudo era mais 
justo, mais sincero, mais adequado. Diante da incerteza e do medo que acarreta, a 
tensão é aliviada ao se encontrar um bode expiatório. Na conjuntura que gerou o ESP, 
esse bode foi o Partido dos Trabalhadores (CUNHA, 2016, p. 40, grifos do autor).

Porém, cabe destacar que a mobilização do medo pelo ESP, atrelado ao desconhecimento 
– ação que também já foi utilizada pelo fascismo histórico –, também pode ser percebida em 
outros pontos em relação ao movimento, para além do que foi ressaltado por Cunha (2016). 
A utilização tática do medo e o desconhecimento como “reagentes” – para ter como produto 
manifestações de perseguição e de ódio – podem ser observados desde o nome do movimento, 
passando pelas suas pautas e pelos seus Projetos de Lei, que criminalizam o trabalho docente.

O nome do movimento, que é uma espécie de “cartão de apresentação”, está carregado de 
informações subliminares que tentam esconder os seus reais interesses. Ao defender, em tese, 
uma “escola sem partido”, como se estivesse defendendo uma “educação neutra”, “sem inter-
ferência política”, além de confundir a política em um sentido amplo com partido político, é 
passada implicitamente a informação que tanto a política quanto os partidos são nocivos para 
a educação. 

Contraditoriamente, a imagem de independência e recusa da política que o nome do mo-
vimento tenta transparecer, Penna e Salles (2017) demonstram a influência político- ideológica 
do Instituto Liberal de Brasília e de Olavo de Carvalho na gênese do Escola Sem Partido. E a 
estreita vinculação do movimento com partidos, personagens e grupos de direita no âmbito 
nacional – com destaque para a família Bolsonaro – e internacional é muito bem explicitada por 
Espinosa e Queiroz (2017). 

Outro detalhe importante a ser destacado é que no site do movimento que, em tese, se 
diz contra a interferência político partidária nas instituições de ensino, só se encontram críticas 
e denúncias “contra a doutrinação” supostamente promovida por docentes ligados à esquerda. 
Diante disso, fica evidente que o Escola Sem Partido passa a informação para quem desconhece 
de maneira ampliada o debate político e educacional que “a política”, em um sentido pejorativo, 
está diretamente ligada à esquerda. Isso acaba incitando o medo a este campo político, que é 
apresentado pelo movimento como mal-intencionado, querendo corromper os/as estudantes e 
que, portanto, deve ser combatido.

A incitação do combate à esquerda como pauta do movimento está diretamente ligada 
ao anticomunismo alimentado pelo fascismo europeu do início do século passado – tática que 
também foi utilizada na ditadura que ceifou a democracia do Brasil por 21 anos. Konder (2009) 
destaca que a crise provocada pela Primeira Guerra (1914-1918) foi um dos fatores que propor-
cionaram o surgimento e fortalecimento do fascismo. Como já foi apontado, em momentos de 
crise, o medo e a insegurança, diante dos problemas crescentes, aliados à imprevisibilidade e 
ao desconhecimento do futuro incerto, fazem com que, dentre outras coisas, sejam escolhidos 
inimigos que são apontados como responsáveis pelos problemas enfrentados. Diante disso, os/
as fascistas, que defendiam posições extremadas ligadas à direita, viam os/as comunistas como 
ameaças reais a serem destruídos/as (COSTA, 2020).
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Outra pauta do ESP, o combate a uma suposta “ideologia de gênero” – que seria uma su-
posta ameaça à família –, também se utiliza do mesmo expediente. Segundo Marafon e Souza 
(2018), esse termo foi criado na década de 1990 por segmentos fundamentalistas da Igreja Ca-
tólica em reação aos estudos e discussões sobre gênero – que desnaturalizam e problematizam 
os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. As autoras salientam que, diante da 
insegurança causada em momentos de crise, “desenvolvem-se estratégias para conferir alguma 
segurança às vidas fragilizadas e aos sujeitos precarizados, que facilmente aderem ou são captu-
rados por esse discurso” (MARAFON; SOUZA, 2018, p. 77). E arrematam:

Um dos efeitos produzidos pelo regime de verdades que tenta dominar o discurso 
educacional com o termo “ideologia de gênero” é a sensação de medo e insegurança 
que paira sobre professoras/es que transversalizam discussões sobre saberes e práti-
cas de gênero nas escolas básicas e também sobre aquelas/es que atuam na formação 
de professoras/es no ensino superior (MARAFON; SOUZA, 2018, p. 81).

Em relação aos Projetos de Lei do movimento, com destaque para o mais recente, o PL 
246/2019 (BRASIL, 2019), e o PL 867/2015 (BRASIL, 2015), projetos apresentados no Congres-
so Nacional e bastante conhecidos por estudiosos/as do movimento, a categoria docente é posta 
nestes documentos sob permanente desconfiança, como se, em geral, fosse má intencionada. 
Nesse sentido, explicam Miranda e Pires (2021, p. 80), todos esses pontos ressaltados do ESP, 
através do cultivo do medo em momentos de crise, conseguiram promover uma grande cruzada 
contra a categoria docente.

Este, talvez, tenha sido o maior sucesso do movimento: garantir, mesmo sem a apro-
vação em âmbito federal de um projeto de lei próprio, que a categoria docente seja 
permanentemente perseguida, tendo sua autonomia cerceada – seja, pelo medo da 
punição, seja pela própria punição, ou por ordens superiores –, o que incide direta-
mente no aumento da precarização do trabalho dos/as professores/as.

Como a educação escolarizada pode ser utilizada como instrumento de reprodução so-
cial, a categoria docente é atacada de maneira sistemática pelo movimento, pois ela, em sua 
prática laboral, tem o potencial de romper com essa lógica de reprodução do sistema pela via 
educacional. E o alinhamento ideológico do ESP com a direita – campo político que, em geral, 
defende a manutenção do status quo e o retrocesso em direitos conquistados – faz com que a 
mínima possibilidade de questionamento de desigualdades e opressões através da educação seja 
vista como ameaça que deve ser combatida. 

Aliado às contribuições dos/as autores/as acima, de maneira geral, podemos dizer que – 
assentados sobre bases estruturadas por preconceitos discriminatórios e privilégios – o medo, 
somado ao desconhecimento – seja o desconhecimento crítico, o não conhecimento aprofunda-
do dos fatos, ou diante da incerteza do que pode acontecer no futuro por conta da instabilidade 
gerada em períodos de crise – pode desencadear manifestações de agressão, ódio e perseguição. 
E foi “essa equação” que contribuiu para alçar grupos reacionários e conservadores e, conse-
quentemente, para fortalecer o Escola sem Partido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como demonstrado no decorrer do texto, a crise que ganhou robustez em 2013 no Brasil, 
nas suas facetas política e econômica, criou um clima de instabilidade e insegurança, atuando 
como determinante para o fortalecimento do ESP e de movimentos congêneres. Esse fenômeno 
foi propiciado no país, pois tais posturas e movimentos reacionários e conservadores já se faziam 
presentes em nossa sociabilidade e valores, forjados por privilégios e preconceitos construídos e 
estruturados historicamente. Aliado a isso, a mobilização do medo e o desconhecimento diante 
das incertezas e inseguranças criadas em momentos de crise funcionaram como uma equação 
que tem como produto manifestações de intolerância, ódio e perseguição – posturas essas pra-
ticadas e fomentadas pelo ESP contra professores/as e progressistas.

A velha, requentada e violenta campanha e perseguição à esquerda, que é considerada 
como perigosa ameaça, devendo ser perseguida, combatida e eliminada de todas as esferas da 
sociedade, ganhou projeção mundial através do fascismo europeu – mas já foi observada em 
outros momentos e lugares, como na ditadura militar brasileira. O ESP reedita essas práticas na 
educação para garantir a manutenção de privilégios e tentar derrubar direitos conquistados. E é 
justamente por isso que esse movimento deve ser amplamente estudado e combatido.
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SIGNIFICADOS DA 
VIAGEM À EUROPA 
NA TRAJETÓRIA DE 
FRANCISCO LINS 
(1911-1917)1

Daise Silva dos Santos (UERJ)

INTRODUÇÃO

Em uma crônica publicada no jornal Minas Geraes, em 1930, Francisco Lins afir-
mou que “viajando mil vezes mais aprende o homem do que lendo mil livros” 
(UMA GRANDE..., Minas Geraes, 26/02/1930, p. 4). Tal fala, em um primeiro 
momento, parece contraditória por partir de um intelectual que viveu entre os 

séculos XIX e XX e, como tal, instantaneamente o associaríamos a alguém mergulhado nas lei-
turas e nos livros. Como poderia um intelectual considerar que viagens o ensinassem mais do 
que livros? Para compreender a afirmação, é preciso ter em vista que os sentidos conferidos às 
viagens mudam historicamente e que o autor desse trecho desfrutou, durante o início do século 
XX, de experiências em comissão de viagens à Europa. A primeira delas, entre 1911 e 1917, é 
investigada neste trabalho.

O professor, jornalista e literato Francisco Lins, nascido em Minas Gerais, teve uma in-
fância humilde no interior, oriundo de uma família de muitos irmãos, sustentada pelos salários 
de pais professores. Apesar disso, dedicou longas horas de sua juventude às leituras de jornais 
franceses que o fizeram sonhar com o dia em que conheceria a Europa. Obteve grande destaque 
como jornalista, foi redator de periódicos como Jornal do Comércio e O Pharol, entre outros, nos 
quais publicava crônicas e traduções, algumas assinadas por uma grande variedade de pseudô-
nimos. Na carreira literária, publicou alguns livros de poesia e crônicas. Ao lado de intelectuais 
de Juiz de Fora, onde viveu por longos anos, fundou a Academia Mineira de Letras (AML), que 
enquanto membro ocupou a cadeira nº. 19, cujo patrono era o Padre Corrêa de Almeida. Em 
1911, teve finalmente oportunidade de realizar a tão esperada viagem à Europa. Inicialmente 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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encarregado pelo governo de representar o estado mineiro na Exposição Internacional de Turim 
e conhecer institutos de ensino em Itália, Bélgica, Suíça, França e Alemanha. 

Naquele contexto, as viagens eram entendidas como um modo de conhecimento do que 
havia de mais moderno no mundo. Com esse propósito ganharam muitas adesões, facilitadas 
pelas inovações nos transportes e, consequente, melhoria nas condições e redução do tempo 
de viagem. Entre o século XIX e XX, o envio de sujeitos envolvidos em projetos educacionais 
para estudar no estrangeiro foi amplamente empregado como estratégia de circulação de novas 
ideias, modelos e métodos pedagógicos visando à promoção de reformas educativas (MIGNOT; 
GONDRA, 2007). Trata-se de um período de grande intercâmbio de ideias e modelos educati-
vos, no qual diversas comissões foram organizadas para conhecer instituições e experimentar 
o que era considerado mais moderno em termos pedagógicos em países tidos como centros de 
referência e civilização. 

Apresentar os significados da primeira viagem à Europa entre 1911 e 1917 na trajetória 
do intelectual Francisco Lins é o objetivo dessa investigação. Sobre essas experiências Francisco 
Lins escreveu nos periódicos, entre os quais destaco: O Paiz, Minas Geraes e Revista do Ensino 
(MG). Além desses textos, outros documentos que serviram de fontes para essa investigação fo-
ram os documentos oficiais, como o relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comér-
cio, os programas e listas de alunos do Instituto Jean-Jacques Rousseau e cartas, sendo possível 
assim para tratar as razões, os contextos e os percursos e a repercussão dessa travessia. 

Apesar da importância da atuação de destaque nas letras, no jornalismo e na educação 
mineira, a historiografia da educação pouco investigou sobre esse educador até o momento, o 
que me faz considerar que este estudo proporciona contribuição ao campo2. 

RAZÕES E MOTIVAÇÕES 
PARA PARTIR 

Talvez o maior dos sonhos de Francisco Lins tenha sido viajar ao Velho Mundo, como 
afirma Waldemar Lins (1933): “eis o homem realisando seu maior sonho: fallar francez na Eu-
ropa!”. Teve a oportunidade de realizá-lo pela primeira vez quando, convidado pela Secretaria 
de Agricultura de Minas Gerais, em 1910, foi encarregado de organizar e dirigir a representação 
daquele estado na Exposição Internacional de Turim no ano seguinte.

Possivelmente suas relações e atuação política influenciaram na sua escolha para integrar 
a comissão. No ano anterior, Lins havia atuado na campanha de Hermes da Fonseca à presi-
dência da República e ganhado certa projeção. Além da visibilidade que suas crônicas políticas 
e posterior publicação do livro A Campanha pró-Hermes (1910) proporcionaram-lhe, o enga-
jamento político possivelmente também ampliou suas relações de afinidade dentro do Partido 
Republicano Mineiro (PRM) após a vitória contra a campanha civilista de Rui Barbosa. Assim, 
a comissão pode ter sido uma espécie de recompensa ao autor. 

2 Este trabalho é fruto das investigações desenvolvidas durante meu Mestrado em Educação, o qual resultou na 
Dissertação: SANTOS, Daise Silva dos. Mais do que ler mil livros: os significados da viagem à Europa na trajetória 
de Francisco Lins (1911-1917). 2020. 187 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
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Fotografia de Francisco Lins

Fonte: LINS, Francisco. Uma Campanha pro Hermes-Wenceslau. 
Belo Horizonte: Typ. Do Diario de Minas, 1910.

 

Sobre essa realização, o próprio Francisco Lins narrou muitos anos depois: 

Ha uns trinta annos, na pequena cidade mineira a que me refiro no começo desta car-
ta, meus olhos viam, de outro modo as coisas. Pelo facto de ter sempre sobre a mesa, 
como tenho até hoje, ora um hebdomadário, ora um quotidiano de Paris, pensava 
noite e dia nas maravilhas da prodigiosa metrópole, anhelando por admiral-as de 
perto [...] Ahi, um sonho. Mas, lês présages, lês songes ne sont pás dês mensonges, diz 
uma canção franceza. Nelles não raro, a verdade se occulta. 
O meu realizou-se quando effetuada a Exposição de Torino – Roma, de que muito se 
lembra ainda, fiz minha primeira viagem ao velho mundo [...] (DO SONHO..., Minas 
Geraes, 06/06/1930, p. 6).

Mais do que um sonho, essa viagem modificou significativamente a vida de Francisco 
Lins, que nasceu em Ubá, em uma família de pais professores que possuíam 19 filhos. Por ques-
tões financeiras, o mineiro não conseguiu concluir os seus estudos, apesar dos reconhecidos 
méritos que possuía e que mais tarde lhe conferiram destaque nas diferentes esferas que atuou. 

É necessário compreender que as viagens se intensificaram a partir do século XIX como 
consequência das melhorias nas condições de deslocamento e redução de tempo dos trajetos, 
proporcionados pela construção de estradas e evolução do sistema de transportes. Nesse perío-
do tornou-se recorrente a promoção de comissões de viagem, inclusive as de fins pedagógicos. 
No início do século XX, em busca da promoção de mudanças na educação brasileira, as viagens 
foram utilizadas como estratégias para conhecimento dos modelos estrangeiros tomados como 
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parâmetro de modernidade (MIGNOT; GONDRA, 2007). Logo no início da República, algu-
mas iniciativas legais no âmbito das políticas educacionais surgiram nesse sentido, como um 
Decreto de 1891 que estabelecia princípios gerais para a reforma da instrução primária e secun-
dária no Distrito Federal no qual era prevista a realização de viagens pedagógicas (SCHULLER; 
GONDRA, 2010).

Os viajantes partiam em busca de conhecer realidades diferentes da sua. Conforme Cha-
mon e Faria Filho (2007), mais do que simples deslocamentos, essas experiências permitiam 
o conhecimento do outro, das diferenças, das alteridades. Diversos sujeitos usufruíram de co-
missões de viagem, apesar de destinos diferentes, em comum havia o comprometimento com o 
objetivo de buscar pelo outro: 

Os vapores e diligências conduziram educadores a destinos diversos, ainda que todos, 
de algum modo, estivessem comprometidos com o sonho de pensar sua experiência 
em contraste com o que se pode ver, ouvir, ler e sentir em contato com a experiência 
do outro (GONDRA, 2010, p. 16, grifos do autor).

Quando se tratava de viagens pedagógicas, o sentido dessa busca estava na promoção de 
debate, intercâmbio, formação e apropriação de novas ideias, objetos e métodos pedagógicos. 
Assim, aqueles que embarcavam nessas viagens – em geral professores, estudantes, bolsistas, 
inspetores, autores, políticos, diretores de instituições de ensino – esperavam que o conheci-
mento dos modelos pedagógicos estrangeiros se revertesse em mudanças reais nas instituições 
educativas brasileiras. 

Assim, ao partir em viagem era natural que além da realização do sonho, Francisco Lins 
carregasse muitas expectativas quanto a esse delocamento. O Jornal do Comércio, em 1912, no-
ticiou a viagem e apresentou algumas delas: “O nosso operoso compatrício está trabalhando 
como elle sabe trabalhar, com intelligencia e methodo, que nos auctorisa a affirmar com segu-
rança que a sua viagem vai ser das mais uteis á causa do ensino em Minas” (FRANCISCO..., 
Jornal do Comércio, 24/05/1912, p. 1). 

Essas experiências de viagens também se revertiam em benefícios para os sujeitos nela en-
volvidos, haja vista resultarem em aprendizado. Assim nenhum viajante voltava da mesma ma-
neira que partia, pois ao retornar de uma viagem, trazia consigo muito além das bagagens, car-
regava conhecimento de outras realidades, novas ideias e formas diferentes de olhar o habitual. 
Além disso, essas travessias transformavam de algum modo a vida dos viajantes nela envolvidos 
e deixaram marcas em seu fazer educacional (CHAMON; FARIA FILHO, 2007). Possibilitavam 
o estudo em instituições de referência, legitimação no campo educacional, ampliação de conta-
tos e de capital intelectual. 

  

MISSÕES E PERCURSOS 
DO VIAJANTE

Além da nomeação pelo governo de Minas Gerais para compor a Comissão Executiva Es-
tadual na Exposição Internacional de Turim, em 28 de outubro de 1910, Francisco Lins recebeu 
a missão do Secretário do Interior de Minas Gerais Delfim Moreira de estudar os institutos de 
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ensino primários e profissionais da Itália, Bélgica, Suíça, França e Alemanha, conforme telegra-
ma transcrito pelo intelectual em um artigo publicado no jornal O Paiz: 

Secretaria do interior do Estado de Minas Geraes – Sr. Francisco Lins – Aprovei-
tando a opportunidade que me depara a vossa comissão por parte da secretaria da 
agricultura, de organizar e dirigir a exposição dos productos mineiros em Turim, 
encarrego-vos igualmente de visitar e estudar os institutos profissionaes, as escolas 
primárias e estabelecimentos congeneres na Itália, Bélgica, Suissa, França e Alema-
nha, apresentando o resultado das vossas observações ao governo do Estado. Saúde 
e fraternidade – O secretario do interior, Delfim Moreira (O PROBLEMA..., O Paiz, 
22/10/1924, p. 04). 

Por conta dessa nova incumbência, o mineiro acabou permanecendo na Europa por mais 
tempo que o esperado, só retornando ao Brasil em dezembro de 1917, em decorrência situação 
da Europa durante a Segunda Guerra Mundial3. Não há informações suficientes para afirmar 
que ele tenha visitado todos os países e instituições para as quais foi designado, mas ao se referir 
a viagem sempre atribuía o longo período de permanência ao árduo trabalho de visitar muitos 
institutos em diversos países. 

No período que esteve no Velho Mundo, matriculou-se no recém-inaugurado Instituto 
Jean-Jacques Rousseau (IJJR), entre os anos 1912 e 1915. O mineiro integrou, assim, a primeira 
turma dos cursos oferecidos na instituição suíça. Narrava com orgulho ter sido aluno do esta-
belecimento desde a fundação: “Fui alumno desse conceituado estabelecimento desde o dia da 
sua inauguração, desde a abertura dos seus cursos, em 22 de outubro de 1912” (INSTITUTO..., 
Minas Geraes, 21/03/1930, p. 5). 

O Instituto Jean-Jacques Rousseau, instituição fundada por Édouard Claparède e sob a di-
reção de Bovet, contava na sua equipe com outros grandes educadores como Adolphe Ferrière, 
Paul Godin, François Naville, Jules Bois, Alice Descoeudres, Mina Audemars. A instituição foi 
local de passagem e formação de educadores de diversas partes do mundo nas décadas seguin-
tes e considerada como referência internacional de estudos sobre a infância e de divulgação de 
novos métodos de ensino. 

Ser aluno de uma instituição reconhecida internacionalmente e aprender sobre o que ha-
via de mais moderno em termos educacionais possibilitaram a Francisco Lins estabelecer rela-
ções com professores e grandes pedagogos, conforme afirmou em carta ao Minas Geraes: “[...] 
foi dado entrar em relações com Paul Godin, Ferrière, Naville, Jules Bois, também professores 
eméritos, e outros, alguns dos quaes acabo de rever e continuam a prestar os seus serviços ao 
Instituto” (INSTITUTO..., Minas Geraes, 21/03/1930, p. 5). 

A passagem pelo Instituto certamente influenciou muito no pensamento do intelectual 
mineiro, assim como foi com sua colega de turma Helena Antipoff. Campos (2012), ao observar 
possíveis influências que o ingresso dessa educadora na primeira turma do IJJR e, consequente, 
contato com grandes pedagogos e psicólogos, exerceram no desenvolvimento da visão da educa-
dora. Considera que, ao ingressar nas primeiras turmas no Instituto, se informou de modo com-
pleto sobre a abordagem funcional e sobre os métodos ativos. Além da orientação de Claparède 

3 Sobre as mudanças nos cursos dessa viagem, bem como na de outros educadores, ver: AMORIM, S. R. M.; SAN-
TOS, D. S.; PIRES, R. L. Do planejado ao vivido: imprevisibilidades nas travessias de educadores (1911-1930). En-
sino em perspectivas, v. 2, n. 4, p. 1-12, 2021.
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e demais professores da instituição, em sua formação no IJJR, a russa recebeu outras influências 
como: Jean-Jacques Rousseau, Stanley Hall, John Dewey e William James, Freud, Alfred Binet 
e Stern. 

A VIAGEM NÃO ACABA 
QUANDO RETORNA

De volta ao Brasil, ainda possuía como missão divulgar os modelos estrangeiros que to-
mou conhecimento nas visitas a diferentes instituições e países. Segundo Chamon e Faria Filho 
(2007), a escrita fazia parte da viagem, pois essa só se completaria com a divulgação do que se 
observou nela. Para isso, Francisco Lins afirma que elaborou notas de viagem, contudo, ao que 
tudo indica, estas serviram apenas para anos mais tarde ele produzir uma série de artigos sobre 
educação publicados no jornal O Paiz, um importante periódico diário na cidade do Rio de 
Janeiro.

Essa série de dez artigos foram publicados entre outubro e dezembro de 1924, com os 
seguintes títulos: O problema da educação, A educação, a instrucção e o lixo, Escolas infantis, 
Grupos escolares, Escolas para anormaes, Escolas primárias superiores, Escolas normaes, Refor-
mas das Escolas Normaes, Um novo Gymnasio, Uma faculdade de sciencias da educação. Logo 
no primeiro deles o mineiro enfatiza os anos vividos na Europa a fim de visitar institutos de 
educação e afirma como objetivo da publicação tratar o grande problema da educação nacional 
e a solução dos países europeus:

Durante quase sete annos – de 1911 a 1917 – inteiramente me consagrei ao desem-
penho de tão árdua missão, a despeito do estado precario da minha saude, da fadiga 
crescente dos meus olhos [...] Depois do meu regresso, de um grande numero de notas 
que tomei no correr dos meus estudos, e ultimamente no Brasil, onde há mais de cinco 
annos, exerço as funções de reitor do Gymnasio Mineiro de Barbacena, velho e concei-
tuado instituto de ensino, tirei uma serie de artigos em que trato do grande problema , 
mostrando como elle se resolveu nos paízes do velho mundo e como, segundo a minha 
opinião, se deve resolver aqui (O PROBLEMA..., O Paiz, 22/10/1924, p. 4)

  

Embora não fosse uma temática nova para Francisco Lins, que já havia produzido al-
gumas crônicas nas quais falou de educação, até retornar da Europa pouco escreveu sobre o 
assunto. Desse modo, ao rememorar a viagem, apresentava uma razão que o legitimava a falar 
sobre o assunto. Chamon e Faria Filho (2007) afirmam que a experiência do viajante favorecia a 
circulação das ideias pela receptividade com que eram recebidas. Ao evocar sua experiência de 
viagem, o intelectual buscava legitimidade para escrever sobre os assuntos referentes à educação 
nacional. Assim, o conhecimento e a autoridade de Lins sobre o assunto derivavam do longo 
período em que estudou as ideias e visitou diversas instituições europeias para conhecer o seu 
funcionamento. Isso porque, além do compromisso de compartilhar o visto e vivido, a escrita 
sobre as viagens era um modo de legitimação entre os contemporâneos (CHAMON; FARIA 
FILHO, 2007).   
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 Não foi apenas na escrita que o educador fez circular os modelos europeus, mas nas ati-
vidades que se envolveu e nas discussões que produziu, estas todas oportunizadas e interessadas 
na experiência de viagem desse educador. Entre 1919 e 1925, ocupou a reitoria do Externato 
do Ginásio Mineiro de Barbacena. Em notícia publicada no jornal O Pharol, sua nomeação foi 
tomada como “acertadissíma” e em conformidade com os propósitos do presidente do Estado 
Arthur Bernardes, pois segundo o periódico seria baseada no mérito e valor dos nomeados. 
Destaca ainda o fato de Francisco Lins ter viajado comissionado pelo governo por seis anos para 
estudar os modernos métodos na Europa:

[...] tornou-se um competente nessa importantíssima e delicada materia, pois acom-
panhou com carinho e interesse a applicação dos referidos methodos, além de ter 
convividos, principalmente na Suissa, com verdadeiras autoridades em questões 
pedagógicas. [...] esclarecida orientação do presidente Arthur Bernardes na escolha 
dos homens dos homens mais dignos para os logares de responsabilidade (O Pharol, 
04/01/1919, p. 1). 

Desse modo, entendemos que a viagem foi utilizada como instrumento de legitimação 
para Lins ser considerado “competente” em matéria de educação. Naquele mesmo ano, ao tratar 
dessa nomeação, em mensagem ao Congresso Legislativo de Minas Gerais, Arthur Bernardes 
descreve Lins como um “conhecido especialista em questões do ensino”4.

Segundo o Regulamento das escolas de Instrução Primárias, promulgado pelo Decreto 
655 de 17 de outubro de 1893, o Conselho Superior de Instrução Pública do Estado de Minas 
Gerais deveria contar, entre seus membros natos, com o Secretário do Interior (presidente do 
Conselho), o reitor do externato do ginásio mineiro, o diretor da Escola de Farmácia, o diretor 
da Escola Normal da Capital e o inspetor escolar do município da Capital (Decreto 655/1893, 
art. 133). Desse modo, enquanto reitor do Ginásio Mineiro, Francisco Lins deveria integrar o 
Conselho. Embora a função fosse obrigatória e não remunerada, o Regulamento de 1893 afir-
mava que: “seus serviços são considerados distintos; dão-lhes preferência para o desempenho 
de commissões remuneradas, que se refiram a objectos de ensino publico” (Decreto 655/1893, 
art. 146, parágrafo único). 

Logo que a Escola Normal Oficial de Juiz de Fora foi criada, pelo Decreto n.º 8.245 de 
18 de fevereiro de 1928, Francisco Lins integrou o corpo docente da instituição, constituído 
por representantes da intelectualidade juiz-forana5 (OLIVEIRA, 2000). Embora Ruchat (2008) 
aponte Francisco Lins como tendo sido diretor da instituição, com base no estudo desenvolvido 
por Arielle Jornod (1995)6, Delaine de Oliveira (2000), que investigou a criação desse estabele-
cimento de ensino, por meio de diversa documentação interna, não fez nenhuma indicação do 

4 Mensagem do Presidente do Estado de Minas Gerais Arthur da Silva Bernardes ao Congresso Mineiro, 15 de 
julho de 1919, p. 44. Collection Brazilian Government Documents – Center for Research Libraries – global resources 
network.
5 Quatro deles foram membros da Academia Mineira de Letras: Francisco Lins, Lindolpho Gomes, Gilberto Alen-
car e João Massena (OLIVEIRA, 2000). 
6 O estudo a que me refiro tem o título Archives Institut Jean-Jacques Rousseau. Etude prosopographique. Informa-
tions générales sur les volées d’étudiants de l’Institut Jean-Jacques Rousseau de 1912 à 1922. Renseignement détaillés 
sur les quatre premières volées d’étudiants de l’Institut Rousseau de 1912 à 1916, desenvolvido por Arielle Jornod, 
em julho de 1995. Esse documento apresenta informações gerais sobre estudantes do IJJR nos 10 primeiros anos e 
encontra-se nos Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra.
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intelectual como tendo sido diretor em qualquer período. Ao contrário disso, afirma que, desde 
a fundação até 1933, o estabelecimento de ensino esteve sob a direção do professor João Augusto 
Massena, que foi sucedido por Américo Repetto (OLIVEIRA, 2000). Contudo, o que se pode 
afirmar é que Francisco Lins permaneceu como membro catedrático da Escola Normal de Juiz 
de Fora até sua morte, em 1933 (Jornal do Brasil, 23/04/1933). Essa instituição, hoje com o nome 
de Instituto de Educação de Juiz de Fora, possui um papel de destaque na cidade por conta do 
longo período em que foi responsável pela formação de professores. 

Foi Inspetor Técnico de Ensino também nesse período, cargo no qual há indícios que 
tenha exercido, provavelmente entre 1924 e 1928 (O Paiz, 27/01/1928). Embora a inexatidão 
quanto ao período não permita precisar sobre sua atividade, não há qualquer indício de que te-
nha trabalhado na função antes do período em que esteve na Europa, o que leva a compreender 
a contribuição da viagem para sua nomeação enquanto inspetor técnico.

Kappel (2019), ao investigar os seis intelectuais que, assim como Lins, foram jornalistas, 
literatos, professores, inspetores de ensino e estiveram envolvidos no projeto de fundação da 
AML, compreende que as mudanças promovidas na inspetoria de ensino, e o status profissional 
que adquiriu a partir da Reforma de 19067, podem ter levado aqueles intelectuais a se interessa-
rem pelo cargo. A ocupação era compreendida por eles como uma possibilidade de elevação do 
status para aqueles sujeitos. Aparecia como um título a ser ostentado, tanto que ao serem citados 
nos jornais se referiam a eles como “inspetores de ensino”. Assim, apesar de não representar um 
aumento no capital econômico, atraía por proporcionar capital simbólico e cultural (KAPPEL, 
2019).

Francisco Lins teve a oportunidade de discutir a educação em outros espaços, como em 
artigos publicados na Revista do Ensino de Minas Gerais8 e no I Congresso de Instrução Primária 
em Minas Gerais que aconteceu entre os dias 9 e 16 de maio de 1927. Nesse evento foi eleito para 
integrar três das cinco comissões permanentes responsáveis pela Organização Geral do Ensino e 
para a comissão Programas (PRIMEIRO..., Revista do Ensino, maio/jun. de 1927. Por fim, acabou 
sendo relator da 4º e da 6º teses que tratavam da Organização Geral do Ensino. O fato de seu 
nome estar na organização do evento evidencia a posição de destaque que ocupava no campo da 
educação mineira, haja vista a Revista do Ensino (MG) noticiar que as comissões eram constituídas 
de professores de ensino primário, secundário e superior, inspetores e outras “pessoas de notória 
competência na matéria” (CONGRESSO..., Revista do Ensino, out. de 1926, p. 346).

Conforme Mignot (2017, p. 264): “Viagens abrem caminhos. Viagens se desdobram em 
outras viagens, em redes de afetos, em projetos e realizações”. De fato, essa viagem se desdobrou 
em outra, pois Francisco Lins teve uma nova oportunidade de viagem comissionada à Europa, 
em 1930. Mais uma vez em caráter oficial, visitou Paris e Genebra, retornou ao Instituto Jean-Ja-
cques Rousseau e reencontrou alguns de seus antigos mestres, entre os quais estavam Édouard 
Claparède e Adolphe Ferrière. Dessa experiência resultou em uma série de dezesseis crônicas 
que remeteu ao jornal Minas Geraes. 

7 Segundo Faria Filho (2014), a partir da Reforma João Pinheiro em 1906, os inspetores de ensino tornaram-se ver-
dadeiros organizadores da instrução pública. Possuíam diversas obrigações que eram desde o “controle dos livros 
de escrituração obrigatória – livros de matrícula, de frequência, de visitas e de ocorrências –, passando por uma 
série de procedimentos de controle do(a) professor(a) e do exercício de sua função” (FARIA FILHO, 2014, p. 128). 
8 Sobre seus artigos na Revista do Ensino publiquei o trabalho: SANTOS, Daise. Francisco Lins e a Revista do Ensino 
(MG): evidências da atuação e contribuições do educador. Anais Eletrônicos do X Congresso Brasileiro de His-
tória da Educação. Belém – PA: SBHE, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta investigação, consideramos que a viagem à Europa significou para Francis-
co Lins explorar, comparar, criar, mediar e interferir na realidade educacional brasileira, como 
também produziu para sua própria vida outros muitos significados, marcando sua trajetória. 
Além da realização de um sonho, concedeu-lhe conhecimento, legitimidade e ampliou sua rede 
de sociabilidade. A experiência concedeu ao mineiro autoridade de especialista do ensino para 
atuar à frente de instituições importantes, e para escrever e discutir sobre a educação ao lado de 
outros intelectuais do campo. Como recebeu influências das ideias da Escola Nova difundidas 
no IJJR, contribuindo para a formulação de ideias educacionais próprias. 

Assim como outros sujeitos envolvidos em projetos educativos naquele tempo, partiu para 
o estrangeiro intencionando conhecer o outro, entendido como modelo de civilização e progres-
so a seguir. Assim, em busca de novas ideias, modelos e métodos educativos, visitou instituições, 
observou, estabeleceu relações com esse outro e compôs muitas anotações. Esses registros, em-
bora tenham se perdido no tempo, o conhecimento da educação adquirido na missão de estudo 
das instituições estrangeiras não deixou de circular através desse sujeito, estando presente em 
escritos publicados posteriormente com base em suas notas de viagem. 

Após sua morte, a Academia Mineira de Letras, que ficou responsável pela constru-
ção e manutenção da memória do intelectual, buscou afirmar sua importância na introdução 
das ideias do IJJR no país: “Ao que tudo indica, cabe-lhe a glória de introdutor no Brasil, das 
ideias de Claparède e Bovet, no tocante a educação da infância” (ACADEMIA..., Minas Geraes, 
20/08/1959, p. 20). No entanto, a AML não teve forças suficientes e o intelectual caiu no mais 
profundo esquecimento. Do mesmo modo que no universo das letras a historiografia da edu-
cação também não se voltou, até então, para esse educador, o que me faz considerar que este 
estudo proporciona contribuição ao campo. Apesar de todo esquecimento, a viagem à Europa 
significou também uma possibilidade de se eternizar pelas narrativas e memórias. 
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OS HOMENS DO LIVRO: 
LIVROS PROTESTANTES 
NO BRASIL DO SÉCULO XIX
Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (Unit)
Jorge Carvalho do Nascimento (UFS)

Na perspectiva da História Cultural, este texto insere-se na História da Educa-
ção e na História do Livro e integra uma pesquisa financiada pelo CNPq. Tal 
projeto tem viabilizado o levantamento de documentos referentes à Socieda-
de Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS localizados no acervo da Cambridge 

University Library (UK). Para este artigo, foi selecionada a documentação referente ao período 
de 1818 a 1839. Iniciou-se em 1818 por ter ocorrido naquele ano a localização do primeiro do-
cumento da presença da BFBS no Brasil. O ano de 1839 foi definido como recorte temporal final, 
pois, a partir desse ano, surgiram registros dando conta de doações à BFBS de impressos em 
língua portuguesa, oferecidos por doadores diversos, tornando possível inferir que a atividade 
da distribuição de impressos havia se legitimado no Brasil. Algumas indagações nortearam esta 
investigação: O que eram as Sociedades Bíblicas e como se estruturavam? Em que locais do ter-
ritório brasileiro atuavam os indivíduos que faziam parte daquela instituição? De que maneira 
distribuíram os impressos no Brasil? O recorte teórico-metodológico pautou-se no método in-
diciário utilizado por Carlo Ginzburg (2007) e, também, no conceito de associações voluntárias, 
tal como proposto por Alexis de Tocqueville (2000) e por Max Weber (2002). 

Foram transcritas e traduzidas 28 cartas manuscritas em inglês, identificando-se o autor 
remetente, membro da BFBS, ano de expedição e seus respectivos locais de atuação. A leitura 
da documentação tem permitido apreender que houve distintas fases de ação dessa instituição 
e este período seria o primeiro. Os tipos de impressos distribuídos no Brasil no período delimi-
tado foram Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, catecismos e hinários, sendo a Bíblia o mais 
procurado. Os principais temas presentes nas missivas foram a distribuição e venda de impres-
sos, educação, saúde e questões políticas e religiosas (BONFIM, 2014). 

Os estudos sobre impressos religiosos dentro da História da Educação têm se intensifica-
do nos últimos anos, apesar de ainda serem escassos. Dentre os pesquisadores que investigam 
principalmente impressos católicos, encontram-se Elomar Antonio Callegaro Tambara, Evelyn 
de Almeida Orlando, Antonio Donizetti Sgarbi, Raquel Martins de Assis, Mauro Passos, Urbano 
Zilles, Raquel Martins de Assis, Valéria Carmelita Santana Souza, Rosemeire Marcedo Costa, 
Dionísio de Almeida Neto e Ana Luzia Santos. 
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Dentre os que pesquisam impressos protestantes, estão Ephraim de Figueiredo Beda, Lyn-
don Araújo Santos, Shirley Puccia Laguna, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento, 
Alderi Souza de Matos, Micheline Reinaux Vasconcelos, Josué dos Santos Alves, Ellen de Sou-
za Bonfim, Sandra Cristina da Silva, Nicole Bertinatti, Priscila Mazêo, Mirianne de Almeida, 
Tâmara Regina Reis Sales e Bruna Marques de Oliveira. 

AS ASSOCIAÇÕES VOLUNTÁRIAS 
DE PROPAGANDA PROTESTANTE

As sociedades voluntárias, denominadas também de sociedade de ideias ou associações 
livres – maçônicas, patrióticas, literárias, religiosas etc. – foram formas modernas de sociabi-
lidade que ofereceram “novos modelos associativos em meio de uma sociedade globalmente 
organizada em torno de uma estrutura corporativa hierárquica (ordens) e composta na essência 
por atores sociais coletivos”. Como contraponto da sociedade tradicional, do Antigo Regime, 
aquelas organizações foram “portadoras da modernidade, no sentido de que estruturavam no-
vas formas de organização do social, não centradas sobre os antigos grupos, mas no indivíduo 
como ator político e social”. Eram caracterizadas pelo fato de que “cada um de seus membros 
terem somente uma relação com as ideias, com os fins”. Aquelas novas associações funcionaram 
como laboratórios democráticos nos quais seus membros se educavam pela prática política mo-
derna enquanto indivíduo-cidadão que exercia sua soberania como parte do grupo de eleitores 
(BASTIAN, 1993, p. 8). 

Foi nos Estados Unidos durante o século XIX que elas tomaram outra dimensão. As as-
sociações voluntárias, particularmente as religiosas, foram uma das mais importantes e visíveis 
manifestações públicas norte-americanas. Para Nascimento (2011a, p. 357),

Das congregações religiosas, às associações fraternais e benevolentes, dos clubes 
aos hospitais, aquelas organizações foram poderosas, constituindo mais de 10% da 
economia norte-americana e oferecendo aproximadamente 15% de todo o empre-
go privado. Proviam serviços sociais, alfabetização, construção de escolas, sendo a 
forma mais completa de empreendimentos americanos que mais investiram no ser-
viço público. Para os norte-americanos, a manifestação da sua religião moral era tão 
importante quanto os lugares de culto, pois era necessário ensinar ao povo, e fazê-lo 
demonstrar, como ele deveria agir, comportar-se, crer.

Os norte-americanos, sem distinção de idade, sexo e condição social, para dar destaque 
“[...] a uma verdade ou desenvolver um sentimento com o apoio de um grande exemplo”, se uni-
ram em associações comerciais, industriais, religiosas, morais etc. para criar escolas, hospitais, 
prisões, igrejas, “[...] dar festas, fundar seminários, construir albergues, erguer igrejas, difundir 
livros, enviar missionários aos antípodas” (TOCQUEVILLE, 2001, p. 132). Ou seja, eram pes-
soas comprometidas com o social, com gestos solidários, oferecendo seus serviços no qual eram 
especializados em favor dos mais necessitados.

Quase um século depois de Tocqueville, Max Weber foi aos Estados Unidos, convidado 
por um colega, Hugo Münsterberg, a ler um trabalho no Congresso de Artes e Ciências durante 
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a Exposição Universal de 1904, em St. Louis. Talvez os Estados Unidos tenham sido para ele o 
que a Inglaterra foi para os intelectuais alemães: o modelo de uma nova organização social. A 
experiência vivida por Weber na América possibilitou-o flagrar o surgimento de um novo tipo 
de homem, uma nova estrutura de personalidade do homem livre, criada “pelas associações 
livres, nas quais o indivíduo tinha de provar sua igualdade com outros”, no qual não as ordens 
da autoridade, mas a decisão autônoma, o bom senso e a atitude responsável constituíam a pre-
paração para a cidadania (WEBER, 2002, p. 13).

Weber verificou que uma das características da democracia norte-americana era que ela se 
constituía num complexo de associações rigorosamente exclusivas, embora voluntárias, as quais 
constituíam-se em veículos típicos de ascensão social para o círculo da classe média empresa-
rial. Serviam para difundir e manter o ethos econômico burguês e capitalista entre as amplas 
camadas das classes médias. E, para ser plenamente aceito nessa democracia, era necessário se 
adequar não somente às convenções dessa sociedade, mas demonstrar que fora capaz de ingres-
sar, por votação, numa das seitas, clubes, ou sociedades, não importando o tipo, desde que fosse 
tida como suficientemente legítima. A admissão significava que o candidato havia passado por 
um exame e uma comprovação de sua conduta ética. A moderna posição dos clubes sociais se-
culares, com recrutamento por eleição, foi em grande parte produto de um processo de secula-
rização que ocorrera a partir das seitas protestantes presentes, principalmente no Norte do país.

As sociedades bíblicas eram organizações administrativas pertencentes a comunidades 
protestantes com o objetivo de manter a propaganda evangélica em seu país e no estrangeiro 
que, formadas por voluntários, organizaram um sistema de contribuições financeiras de apoio. 
As sociedades bíblicas são associações voluntárias que funcionaram desde o início do sécu-
lo XIX como instrumentos de intervenção internacional na área religiosa. O surgimento delas 
ocorreu paralelamente ao florescimento de outras sociedades voluntárias, como as igrejas e as 
missões, com propósitos tanto religiosos quanto civis, mantendo o vigor das atividades cristãs. 

No Brasil, o trabalho inicial de propaganda religiosa, implementado por representantes da 
BFBS, demonstrou que eles organizaram uma verdadeira rede de publicação, venda e distribui-
ção em massa de impressos protestantes. O campo de investigação sobre aqueles impressos que 
circularam a partir do início do século XIX demonstra que eles funcionaram como instrumen-
tos de apropriação de um novo modelo cultural, com novas práticas de leitura. A divulgação de 
impressos religiosos chegou ao Brasil durante o Oitocentos através do trabalho de propaganda 
desencadeado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS) e pela Sociedade Bíblica 
Americana (ABS). A primeira foi fundada em 1804 e a segunda, em 1816. Eram instituições 
mundiais que tinham como finalidade a divulgação integral ou parcial da Bíblia na língua ver-
nácula de cada povo. 

Precedendo a organização de igrejas e escolas, a circulação da Bíblia e de Novos Testa-
mentos iniciou discretamente em 1814 através da distribuição a bordo de navios portugueses e 
ingleses pelos capitães dos navios, comerciantes e pessoal diplomático e militares. A partir de 
1818, sua distribuição na América Latina começou a ser feita através de agentes e colportores da 
Sociedade Bíblica Britânica e da Sociedade Bíblica Americana. Essas instituições prescreviam o 
percurso de comunicação dos seus impressos, definindo os temas, os autores, os agentes, e os 
colportores. 

O agente tinha nível superior e era o representante institucional no país que estivesse tra-
balhando. Já o colportor, no Brasil, se caracterizou como o expedidor e vendedor ambulante de 
impressos protestantes. Este, geralmente, tinha formação escolar primária. Sua missão era criar 
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polêmica com as autoridades eclesiásticas locais através da imprensa e observar a cidade mais 
propícia para as futuras instalações de igrejas e escolas protestantes. E, mesmo que não tivesse 
muita familiaridade com o material que fosse vender, era orientado a demonstrar o seu conteú-
do com muito entusiasmo na apresentação. 

Para distribuir os impressos, “o colportor realizava longas caminhadas, deslocava-se para 
as residências, com a finalidade de expor o material e oferecer informações sobre o evangelho”. 
Ele também pregava e observava os locais mais apropriados a receberem igrejas e escolas (AL-
CÂNTARA, 2012, p. 75). Segundo Vasconcelos (2010, p. 160), o trabalho dos colportores “foi de 
suma importância para a divulgação da nova fé”. 

A documentação analisada aqui demonstrou que a BFBS iniciou seus trabalhos no ano de 
1818, no Rio de Janeiro. Com a constatação do alto índice de analfabetismo, utilizaram como es-
tratégia de implantação distribuir principalmente a Bíblia para a parcela mais pobre da população. 
É importante destacar que

[...] nas primeiras décadas da distribuição de impressos protestantes no país, o Brasil 
estava inserido num circuito mais amplo de difusão da imprensa. Desde os primór-
dios da publicação e distribuição em português pelas Sociedades Bíblicas, em 1819, 
que não apenas o Brasil, mas Portugal e suas Colônias na Ásia e África receberam as 
mesmas edições (VASCONCELOS, 2010, p. 126). 

 Segundo Nascimento (2011b), os preceitos protestantes estavam “ancorados nos princí-
pios da fé, da ciência e nas exigências de preparação para o trabalho”. A educação era pensada 
para a integralidade, sempre voltada para os bons costumes: 

[...] educação integral, compreendendo a educação religiosa, moral, intelectual e fí-
sica. Enquanto a ciência preparava o futuro homem para a vida racional e para o 
trabalho – no magistério e na agricultura -, os preceitos religiosos o levariam a uma 
vida exemplar de retidão, humildade e desprendimento do mundo (NASCIMENTO, 
2011b, p. 374-375).

Os membros da BFBS tinham o objetivo de difundir o que eles denominavam ser a Palavra de 
Deus. Eles acreditavam que o acesso da educação aos menos favorecidos facilitaria a implantação do 
Protestantismo. Para Bertinatti (2011, p. 26), os impressos foram “utilizados como uma das estraté-
gias para a construção de uma sociedade protestante, criando novas maneiras de pensar e agir”. 
Ou seja, para civilizar era preciso educar: 

o discurso civilizador valorizava a escola como sendo a agência destinada, por exce-
lência, ao cultivo das grandes virtudes, ao fortalecimento dos espíritos, à formação 
do homem do futuro, o homem consciente. O homem civilizado, escolarizado, seria 
capaz de organizar a família em bases sólidas, simpáticas e justas, de acordo com as 
aspirações do progresso, em consonância com as normas científicas (NASCIMEN-
TO, 2001, p. 17).
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AS CARTAS DOS HOMENS DO LIVRO

A carta como objeto de investigação histórica possibilita nos aproximarmos do passado através 
de indícios deixados pelo seu autor. As missivas analisadas nesta pesquisa foram feitas por homens, 
registrando o trabalho realizado de difusão de impressos protestantes no Brasil. Compreendemos 
que os escritos, por mais simples que sejam, “tornam-se signos ou indícios a serem interpreta-
dos”, sendo necessário muito cuidado na análise desse tipo de documento. E, “como qualquer 
fonte para o historiador, a correspondência é um objeto construído, inscrito no tempo e no es-
paço social, desde a origem, uma a uma, cartas esparsas, até a sua descoberta, quando reunidas 
em um todo indissociável” (DAUPHIN; POUBLAN, 2002, p. 80). Concordamos com Mignot 
(2002, p. 116) quando afirma que as cartas são documentos que “permitem compreender itine-
rários pessoais e profissionais de formação, seguir a trama de afinidades eletivas e penetrar em 
intimidades alheias”. Reiteramos que “o uso epistolar da escrita constitui-se em um gênero dis-
cursivo privilegiado para o estudo na perspectiva da história cultural” (MACIEL, 2002, p. 205).

A análise da documentação trabalhada neste texto corresponde a 28 missivas manuscritas 
em inglês, envolvendo 23 indivíduos que trocaram cartas entre si. Os quadros apresentados foram 
elaborados por Bonfim (2014). O quadro a seguir apresenta os membros da BFBS, signatários das 
missivas, no período de 1818 a 1839. 

Quadro 1 – Membros da BFBS e da ABS (1818-1839)

MEMBRO FUNÇÃO
John Rudge Agente

G. J. Standfast Agente
Edmund Pink Agente
S. R. Mackay Agente

Wihelm Von Theremin Agente
James Thornton Agente
George Harvey Agente
Arthur Maister Agente

Edward Rivers Fletcher Agente
G. A Carruthers Agente

Edward George Parker Agente
Stewart Kerr Agente

Robert Ralston Agente da ABS
Joseph Iarn Secretário Assistente

James Miller Secretário
E. F. Roenneberg Secretário Assistente Estrangeiro

John Jackson Secretário Assistente
T. J. Lancaster *

Dondford *
Steinkoffpt *

A. Brandron *

Fonte: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge (UK): Cambridge University Library, 2010. 
* O documento analisado não registra a função do membro da BFBS.
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Inicialmente, foi feita a transcrição dos documentos e, antes mesmo de traduzi-los, foi 
possível identificar os sujeitos e seus locais de atuação. Isso se deve ao fato de que a maioria das 
cartas traz o remetente, o destinatário e seus locais de atuação. As missivas foram divididas em 
dois grupos, organizados em dois quadros. O primeiro trata da ação dos agentes no Brasil. O 
segundo refere-se às orientações dos gestores da BFBS para os agentes.

O quadro a seguir demonstra que os locais de atuação dos agentes da BFBS foram as 
Províncias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia e os anos das missivas localizadas por esta 
investigação. 

Quadro 2 – Agentes da BFBS, ano da missiva e local de atuação

MEMBRO ANO LOCAL

John Rudge 1818 Rio de Janeiro

G. A Carruthers 1821 Pernambuco

Edward Rivers Fletcher 1822 Pernambuco

G. J. Standfast
1823 Rio de Janeiro

1824 Rio de Janeiro

Edmund Pink 1825 Rio de Janeiro

Fowles 1825 Rio de Janeiro

Stewart Kerr 1827 Rio de Janeiro

John Jackson
1838 Rio de Janeiro

1839 Rio de Janeiro

S. R. Mckay

1826 Rio de Janeiro

1827 Rio de Janeiro

1828 Rio de Janeiro

1833 Rio de Janeiro

1836 Pernambuco

Wihelm Von Theremin 1835 Rio de Janeiro

James Thornton 

1836 Rio de Janeiro

1837 Rio de Janeiro

1838 Rio de Janeiro

1839 Rio de Janeiro

George Harvey 1837 Rio de Janeiro

Arthur Maister 1838 Rio de Janeiro

Edward George Parker 1839 Bahia

Fonte: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge (UK): Cambridge University Library, 2010.
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Dos 14 agentes que foram localizados no Brasil, 10 deles estavam no Rio de Janeiro: John 
Rudge, G. J. Standfast, Edmund Pink, Fowles, Stewart Kerr, John Jackson, Wihelm Von There-
min, James Thornton, George Harvey e Arthur Maister; S. R. Macky estava no Rio de Janeiro e 
em Pernambuco. Já G. A Carruthers e Edward Rivers Fletcher trabalhavam em Pernambuco e 
Edward George Parker na Bahia. 

O Quadro 3 apresenta membros da BFBS e da ABS presentes em outros países.

Quadro 3 – Membros da BFBS e da ABS nos Estados Unidos da América e na Inglaterra

MEMBRO ANO LOCAL

Robert Ralston 1818 Filadélfia

Joseph Iarn 1818 Londres

Dondford 1820 Cambridge

Steinkoffpt 1820 Londres

James Miller 1822 Londres

T. J. Lancaster 1822 Londres

E. F. Roenneberg 1823 Londres

John Jackson

1825 Londres

1826 Londres

1828 Londres

1833 Londres

1836 Liverpool 

1837 Londres

1838 Londres

1839 Londres

A. Brandron
1838 Londres

1839 Londres

Fonte: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.

A leitura da documentação demonstrou a existência de trabalhos em parceria entre a So-
ciedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS e a Sociedade Bíblica Americana/ABS. Em 1818, 
Robert Ralston, membro da ABS, escreveu da Filadélfia para Joseph Iarn, membro da BFBS, lo-
calizado em Londres, apresentando o inglês John Rudge. Esse anglicano desembarcara no Brasil 
em 1808, junto com a frota portuguesa de D. João VI, e era especialista no cultivo de chá, bebida 
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muito apreciada pelo rei português. Na carta, Ralston destacava que estava à disposição de Iarn 
para intermediar um contato com Rudge: “Estou disposto a juntar em anexo a cópia de uma 
carta recebida do Sr. John Rudge, que se encontra no Rio de Janeiro, tendo em vista que você 
possa ver o quanto ele está disposto a promover o grande objetivo de fazer circular as escrituras 
na América do Sul” (Robert Ralston, Filadélfia/Pensilvânia, 16 de dezembro de 1818). Provavel-
mente, Rudge trabalhou como membro correspondente da BFBS não somente no Brasil, mas 
nos países sul-americanos que ele possuía negócios. 

Foi possível elaborar outro quadro que ajudou a compreender com qual agente cada di-
rigente se comunicou. Para a compreensão do Quadro 4, foram necessários dois registros. O 
primeiro foi que os secretários Steinkoffpt, T. J. Lancaster, Joseph Iarn e Dondford não aparecem 
no quadro devido ao fato de que, naquele período, não receberam cartas de agentes, mas troca-
ram cartas entre si. O segundo registro diz respeito a John Rudge. Ele também não aparece por 
não ter sido localizada nenhuma carta trocada com algum dirigente, mas com Robert Ralston, 
membro da ABS.

Quadro 4 – Secretários da BFBS e suas respectivas equipes de agentes (1818-1839)

SECRETÁRIO AGENTE

James Miller E. R. Fletcher

E. F. Roenneberg E. J. Standfast 

John Jackson

Edmund Pink 

S. R. McKay 

James Thornton

E. G. Parker 

A. Brandron
Arthur Maister

James Thornton 

Nome Desconhecido*

G. A. Carruthers 

Lancaster 

E. J. Standfast 

Fowles

James Thornton

George Harvey

Fonte: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.
* O termo Nome Desconhecido deve-se ao fato de que os remetentes não informaram os destinatários das cartas.
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As cartas foram enumeradas de 1 a 28 e a análise do conteúdo das missivas possibilitou 
identificar dois grandes temas: Distribuição e Venda dos Impressos e Educação, Saúde e Ques-
tões Políticas. Destes, ainda foi possível flagrar 27 subtemas, conforme o quadro a seguir.

Quadro 5 – Temas e subtemas presentes na correspondência analisada (1818-1839) 

TEMA SUBTEMA NÚMERO DA CARTA

Distribuição e Venda 
dos Impressos 

Gratidão em fazer parte da BFBS 1, 6, 3

Pedido de isenção de impostos 1

Isenção de impostos 6, 7

Venda e distribuição gratuita de impressos 4, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26 

Pedido de impressos 6, 18, 23

Pedido de impressos sobre a vida dos tradutores 
da Bíblia 

23

Recebimento de impressos 7, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 28 

Não recebimento de impressos 27

Preço dos impressos 6, 7, 12, 26

Prejuízos 12, 15, 16, 17, 19

Envio do lucro da venda de impressos 26

Não envio do lucro da venda de impressos 15

Distribuição de impressos para soldados alemães 15

Uso indevido de impressos 15

Disputa de livros ingleses e franceses 12

Educação, Saúde e 
Questões Políticas 

Situação escolar no Brasil 21

Tentativa de inserção da Bíblia nas escolas públi-
cas e privadas do Brasil 

24

Escolas estrangeiras no Brasil 21

Busca de prestígio político (Candidatura a Côn-
sul) 

16

Doenças 3, 13

Nova Constituição 8, 9

Comunicado de morte 10

Troca de funções 13

Ajuda do Rei da Prússia 17

Ajuda de D. João VI 24

Solicitação de novo pastor 26

Pedido de demissão de um pastor 26

Fonte: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.
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CIRCULAÇÃO DE IDEIAS 
RELIGIOSAS E EDUCACIONAIS 

A análise da documentação selecionada para este trabalho permitiu compreender melhor 
como os homens do Livro definiram sua circulação no Brasil e, consequentemente, a difusão da 
palavra impressa, contribuindo, assim, na futura implantação de igrejas e escolas protestantes. 
O tema definido como Distribuição e Venda dos Impressos compreendeu as cartas que trataram 
como ocorreu essa ação. Já o tema intitulado Educação, Saúde e Questões Políticas refere-se às 
missivas que registraram a situação educacional do país e a tentativa de inserção de Bíblias nas 
escolas públicas e privadas. Segundo Bonfim (2014, p. 38), 

Para iniciar os trabalhos de divulgação dos impressos, eram feitos, frequentemente, 
pedidos de exemplares pelos agentes aos seus dirigentes. Através do entusiasmo e da 
crença no cumprimento de seus objetivos, os membros da BFBS relatavam que os 
brasileiros estavam ansiosos para adquirir a Bíblia. Porém, é necessário cuidado ao 
analisar dados como esses que afirmam a vontade dos brasileiros de obter uma Bíblia 
na língua portuguesa. Embora o agente afirme a curiosidade da população acerca da 
nova religião, é preciso desconfiar do que é dito.

Durante a década de 1820, três agentes instalaram-se em Pernambuco e no Maranhão. A 
carta escrita por G. A. Carruthers, no dia 24 de novembro de 1821, demonstrou que, apesar de 
ele estar trabalhando em Pernambuco, já circulava na Paraíba:

As Bíblias foram todas distribuídas e se for por um motivo melhor do que a curio-
sidade eu não sei dizer, mas eu nunca testemunhei tanta ansiedade, como a que foi 
evidenciada por todas as classes para obtê-las. Muitos do Clero requereram e fui 
obrigado a dar a poucas parcelas às destinadas à Paraíba (G. A. Carruthers, Pernam-
buco, 24/11/1821).

A missiva de Edward Rivers Fletcher para James Miller – Secretário da Sociedade Bíblica 
Britânica e Estrangeira – relatou que os brasileiros estavam ansiosos para conhecer aquela nova 
religião através dos impressos distribuídos pelos membros da BFBS. Registrou também que as 
Bíblias viam de Londres e que o governo brasileiro autorizara a passagem delas pela alfândega, 
sem cobrança do imposto, sendo possível distribuir gratuitamente para as pessoas interessadas. 
Mas em alguns casos foram vendidas por 12.000 réis por Bíblia, equivalendo a 3.7 libras:

Fico feliz em afirmar que sem dúvida pode ser admitido realmente a disposição e 
ansiedade do povo para receber as cópias das Bíblia. A quantidade que há algum 
tempo era enviada de Londres, foi autorizada pelo governo para ser despachada pela 
alfândega livre de impostos e todos os exemplares foram distribuídos gratuitamente 
para muitos indivíduos. Em alguns casos, elas foram de fato vendidas e o alto preço 
de 12.000 réis igual a 3.7 libras era dado por uma Bíblia, que sendo ao mesmo tempo 
uma grande tentação para o homem pobre e uma prova do desejo do homem rico de 
obter este livro do qual ele anteriormente conhecia tão pouco; [...] (Edward Rivers 
Fletcher, Pernambuco, 11/05/1822).
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Ainda na carta, Fletcher relatou os muitos pedidos dos “habitantes do Brasil em adquirir 
as Sagradas Escrituras”. Retratou também a sua felicidade em poder satisfazer o desejo deles e, 
consequentemente, o desejo da BFBS. E encerrou deixando claro que estava torcendo pelo su-
cesso da missão e solicitando o suprimento de impressos para a devida distribuição:

Eu tive muitos pedidos urgentes de Bíblias e Testamentos e só me livrei da impor-
tunação dos candidatos, mantendo-lhes a expectativa de receber uma carga da In-
glaterra para seu uso e garanto-vos que eu deveria estar muito satisfeito por uma 
oportunidade de atender os desejos do Povo. Eu temo invadir ainda mais o seu tempo 
valioso e, portanto, encerro todo meu respeito, assegurando-lhes os meus melhores 
votos para o sucesso do seu importante estabelecimento e solicitando a sua influência 
para um suprimento de Bíblias e Testamentos para distribuição aqui (Edward Rivers 
Fletcher, Pernambuco, 11/05/1822).

A leitura da carta enviada por James Thornton ao seu superior no ano de 1836 permite-
-nos afirmar que os impressos já chegavam traduzidos ao Brasil. Na missiva, ele solicitava o en-
vio de “100 Bíblias e 100 testamentos, todos com a melhor tradução” (James Thornton, 9 de abril 
de 1836). Além disso, possibilita perceber a existência da circulação e aceitação desse material. 
Dois anos depois, Thornton (12 de abril de 1838) solicitava a John Jackson, em Londres, folhetos 
e alguns volumes sobre a vida dos tradutores da Bíblia1, na língua portuguesa:

Seria um grande favor receber, a partir deste excelente ministro e seus amigos, uma 
pequena parcela de folhetos deles, e um pequeno volume da vida dos tradutores de 
Escrituras. E se você tiver sucesso com as traduções, as homilias seriam muito acon-
selháveis e aceitáveis para serem traduzidas Tive o prazer em receber os seus favo-
res de 6 de Fevereiro e agora informo que estamos totalmente sem pequenos livros, 
portanto, por favor, envie-nos por um navio: 100 – Extratos de Bíblias. 100 – Novos 
Testamentos em Português.

Em outra carta, Thorton registrou a John Jackson a importância de colocar exemplares da 
Bíblias em pontos comerciais no Rio de Janeiro. Afirmara que um homem adquirira 31 Bíblias 
para a sua família, que vivia em Províncias distantes: “Um número considerável de Bíblias foi 
disposto nas livrarias, e, um indivíduo muito honroso e venerável, com a presença do seu filho, 
levou nada menos que 31 delas que seriam levadas para províncias distantes, e se fazer acessível 
às respectivas famílias” (James Thornton, Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1838).

Numa carta de 1839, Thornton registrou que os folhetos, antes de serem colocados para 
circulação, deveriam receber um acréscimo no preço de 10% para a sua valorização, mostrando 
a confiança de que esse material religioso daria certo. A missiva também apontou o financia-
mento de impressos por protestantes portugueses: 

1 Todo trabalho de tradução e revisão dos impressos na BFBS era realizado apenas pelos representantes das princi-
pais igrejas inglesas. Na seleção desses tradutores, era levada em consideração a aptidão espiritual e linguística. A 
tradução era feita por Comitês formados por “pessoas competentes e nunca com apenas um representante”. Para 
integrar o Comitê de Tradução era necessário ser membro ou secretário da BFBS para garantir a autenticidade do 
conteúdo traduzido.



261

OS HOMENS DO LIVRO: LIVROS PROTESTANTES NO BRASIL DO SÉCULO XIX

O Conselho de Controle, tal como a Alfândega pensou adequadamente para cuidar de-
les, permitindo a sua valorização com o acréscimo de dez por cento, e desde então eles 
têm colocado em ampla circulação no Interior, pelos Mensageiros da Paz. Eu confio 
que vai ser um instrumento de grande utilidade. Eu tenho que solicitar para você a bon-
dade de transmitir aos nossos amigos dignos no Porto nossos sinceros agradecimen-
tos, e também solicitar uma nova subvenção dos seus instrutivos pequenos folhetos 
variados para a demanda da nossa cidade, e que na mesma ocasião, seremos felizes em 
receber as graças das poucas linhas deles (James Thornton, Rio de Janeiro, 28/03/1839).

No entanto, as fontes permitem afirmar que, além da venda de Bíblias e de Novos Testamen-
tos, dependendo do nível social de determinada região, muitos exemplares eram oferecidos com 
desconto ou gratuitamente. Portanto, o foco principal era a difusão das Escrituras Sagradas para 
obtenção de mais adeptos ao Protestantismo, mesmo que para isso a BFBS não obtivesse lucro em 
alguns locais:

Nós tivemos realmente feito propostas para os indivíduos residentes nas Províncias 
mais distantes, permitindo 20 por cento de desconto sobre os preços da cidade, na es-
perança de obter uma circulação muito maior para a Palavra Sagrada (James Thornton, 
Rio de Janeiro, 28/03/1839).

Os agentes também recebiam ofertas em formato de impressos, como registrou Thornton:

Recebi um pacote de 1.500 folhetos em português, sem qualquer nota ou carta, para 
especificar a quantidade, nem para fornecer os nomes dos amigos gentis, a quem somos 
gratos por esta concessão liberal (James Thornton, Rio de Janeiro, 28/03/1839).

Na correspondência de 27 de maio de 1839, Edward George Parker, Capelão britânico na 
Bahia, relatava a John Jackson, Secretário Assistente da BFBS, sua preocupação com o desvio do 
recebimento dos impressos, dando-nos pista sobre alguns dos problemas que eles enfrentavam:

Tenho diante de mim a sua carta de 21 de novembro de 1838, informando que você 
tinha encaminhado para Stewart Brothers em Liverpool, 12 Bíblias breviárias [breviá-
rio = tipo de Bíblias para serem lidas diariamente], 12 pacote de Bíblias e 12 pequenos 
fragmentos do Novo Testamento.
Eu tenho procurado por esse material em todos os navios que tem chegado de Liver-
pool desde que eu recebi sua carta em janeiro - mas eles não têm chegado ainda à mão 
– Deve acontecer a mesma falha em toda Inglaterra.
Eu tive vários pedidos recentemente para Bíblias em português - Eu acho que seria 
aconselhável enviar uma remessa maior.
Assim que eu receber os livros, terei o prazer de comunicar com você novamente 
(Edward George Parker, 27/05/1839).

Além do processo de distribuição dos impressos, duas cartas abordaram o tema da educa-
ção como meio de evangelização, assim como questões pessoais e políticas. Na missiva enviada 
no dia 3 de fevereiro de 1837, no Rio de Janeiro, por George Harvey para um destinatário não 
registrado, ele destacou que a educação no Brasil era fraca, principalmente no campo:
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O fato é que a Educação é tão atrasada que a leitura e escrita não são boas e embora as 
escolas sejam numerosas, as pessoas do campo não sabem o benefício delas. Dentro 
de poucos anos várias escolas foram estabelecidas no Rio, mas acredito que em geral, 
mais escolas diárias, mas nem todos são bem sucedidos. Eu ouço muito falar do nú-
mero de estudantes do Noris Bims e do Colégio de Emulação, o primeiro Inglês e o 
último Francês (George Harvey, Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1837).

Já na carta datada de 14 de junho de 1838, enviada por Arthur Maister, do Rio de Janeiro, 
para o Rev. A. Brandram, em Londres, ele registrou sua preocupação em distribuir as Bíblias nas 
escolas privadas, procurando demonstrar que o interesse não estava apenas na distribuição para 
as escolas públicas. Acreditava que dessa maneira seria mais fácil o direcionamento dos nativos 
aos ideais protestantes:

Eu tenho, portanto, me aventurado a colocar metade do pacote à sua disposição con-
fiando que vou transmitir os desígnios da BFBS. O resto eu reservo para as oportu-
nidades casuais e, especialmente, para a distribuição nas Escolas Privadas e isso em 
minha opinião, acabará por revelar o modo mais eficaz de direcionar a atenção dos 
brasileiros para a PALAVRA da Verdade (Arthur Maister, Rio de Janeiro, 14 de junho 
de 1838).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a trajetória histórica do Protestantismo, em todo o mundo, a palavra impressa 
acompanhou as suas práticas, tanto na forma de livro, livreto e folheto como também na condi-
ção de jornal, revista e outros impressos. E no Brasil não foi diferente. A estratégia de distribuir 
impressos religiosos num país que tinha um alto índice de analfabetismo funcionou como um 
estímulo para a massa analfabeta que viu a possibilidade de ter acesso a uma literatura de leitura 
fácil. Além da Bíblia, que geralmente era restrita aos clérigos católicos, e escrita, muitas vezes, 
em latim, todas as publicações circulavam em língua portuguesa.

As estratégias de propaganda adotadas por protestantes num país católico facilitaram a 
instalação de suas igrejas e escolas, corroborando na sua definitiva inserção no Brasil. Nos locais 
em que os colportores distribuíam os impressos e as pessoas que se interessavam não sabiam ler, 
esta informação era enviada ao seu agente, que buscava junto às missões os meios de instalação 
de escolas para ofertar o ensino da leitura e da escrita. O livro de leitura adotado em suas escolas 
foi a Bíblia, pois o objetivo era que parte daqueles alunos, tanto crianças quanto adultos, tornar-
-se-ia fiéis de suas igrejas protestantes.

Este texto espera ter contribuído na análise da circulação de impressos protestantes no 
Brasil no período delimitado, a partir das cartas, permitindo compreender melhor as origens e 
as estratégias utilizadas para propagar conhecimentos diversos, os quais foram distribuídos em 
diferentes regiões do país. Para além disso, a relação com os impressos protestantes possibilitou 
à sociedade da época o desenvolvimento cognitivo por intermédio da prática de leitura, criando 
uma comunidade de leitores nas casas, igrejas e escolas, corroborando para inclusão de novos 
atores de um grupo social nas relações políticas, econômicas e cultural.
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Portanto, esses dados, juntamente com os resultados de pesquisas que estão sendo desen-
volvidas, vêm corroborar a tese trabalhada que a estratégia de distribuir impressos religiosos 
num país que tinha um alto índice de analfabetismo tenha funcionado como um estímulo para 
uma massa analfabeta que viu a possibilidade de ter acesso a uma literatura de leitura fácil, além 
da Bíblia em português, que geralmente era restrita aos clérigos católicos e publicada em latim. 

Nos locais em que os colportores distribuíam impressos e as pessoas que os recebiam não 
sabiam ler, as missões enviavam seus missionários-professores para instalarem escolas primá-
rias, oferecendo o ensino primário confessional. Essa prática colaborou para o crescimento de 
pessoas alfabetizadas, visto que esse era um dos objetivos traçados pelos missionários para civi-
lização de pessoas. Tanto os colportores quanto os agentes e missionários faziam parte de uma 
rede de agentes alfabetizadores protestantes. Muitos dos missionários que chegaram ao Brasil 
tinham como profissão a Medicina, a Engenharia, a Enfermagem e os que ficaram encarregados 
de lecionar nas escolas e igrejas foram os professores.
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O estudo da história das mulheres é um campo historiográfico que vem crescen-
do e que permite muitas possibilidades de análise. Alguns historiadores têm 
se debruçado sobre o tema e possibilitado a ampliação de estudos no campo 
historiográfico com enfoques bem diversificados. A título de exemplo, tem-se 

o estudo A emergência da pesquisa da História das Mulheres e das Relações de Gênero, de Rachel 
Soihet e Joana Maria Pedro (2007)1. Nesse texto, as autoras enumeram alguns artigos que dizem 
respeito à história das mulheres, focalizando as obras a partir da década de 1980. Indicam tam-
bém que esse campo apresenta categorias como mulher, mulheres e relações de gênero, e chaves 
que possibilitam discussões, apropriações e disputas.

Ainda nesse contexto, as autoras destacam que os historiadores sociais supuseram as mu-
lheres com perspectivas diferenciadas: como uma categoria homogênea, caracterizando pessoas 
biologicamente femininas que se moviam em papéis e em contextos diferentes, mas cuja essên-
cia não se alterava. E, segundo a chave da pluralidade, levando-se em conta questões sociais, 
temporalidade, raciais, étnicas, culturais e cunho político. Dessa forma, há, em linhas gerais, 
uma tendência que acredita na possível identidade única entre as mulheres e outra que projeta a 
existência de múltiplas identidades. Já a categoria mulher constitui uma perspectiva diferencia-
da da categoria homem, e os estudos de gênero fazem menção à distinção entre atributos cultu-
rais alocados a cada um dos sexos e à dimensão biológica dos seres humanos, indicando que as 
distinções baseadas no sexo são construídas social e culturalmente, descartando a naturalização 
das diferenças.

Susan Kate Besse (1999)2 amplia a abordagem da história das mulheres com reflexões 
pertinentes ao feminino no contexto da modernidade no período de 1914 a 1940, contextuali-

1  SOIHET, R.; PEDRO, J. M. A emergência da pesquisa da História das Mulheres e das Relações de Gênero. Revista 
Brasileira de História, v. 27, p. 281-300, 2007.
2 BESSE, S. K. Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil (1914- 1940). São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
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zando a entrada do Brasil na era industrial moderna. Segundo a autora, o período foi marcado 
por grandes e rápidas mudanças na vida cotidiana, nos hábitos e comportamentos sociais nos 
grandes centros urbanos, onde as mulheres ingressavam em escolas e profissões antes impensá-
veis. Besse (1999) destaca, ademais, a história da luta de gênero, ao ressaltar o papel de lideran-
ças do movimento feminista da época pelo questionamento de valores herdados da velha ordem 
patriarcal e pela conquista de direitos políticos e sociais que mudaram, significativamente, as 
relações entre homens e mulheres no âmbito da família, do trabalho, da educação e da cultura.

 A autora ainda pondera que a conquista dos direitos políticos enfrentou oposição de 
vários setores e segmentos sociais que se viam ameaçados, requerendo a intervenção do Es-
tado para a acomodação de conflitos e interesses de classe. Ela mostra, por outro lado, que a 
conquista de direitos, para a qual o movimento feminista muito contribuiu, não garantiu uma 
efetiva igualdade de gêneros; apenas modernizou as desigualdades. As mulheres operárias não 
tiveram oportunidades de educação e trabalho como as das classes superiores, e continuaram 
economicamente dependentes. Ademais, situa a interação entre homens e mulheres na família, 
no sistema educacional, no mercado de trabalho, nas profissões, no Estado e na cultura. Dessa 
forma, configura-se o estabelecimento de um novo sistema de gênero compatível com a era 
moderna do Brasil.

Diante do exposto, cabe a ressalva de que a abordagem sobre a história das mulheres é 
bem abrangente, por apresentar diferentes possibilidades de pesquisa no campo historiográfico. 
No presente estudo, busca-se uma reflexão sobre a história do voto feminino no Brasil, que, por 
sua vez, pode ser lida em diferentes versões. Em vista disso, opta-se por dar visibilidade ao per-
curso da conquista das mulheres ao voto a partir da atuação da escritora Maria Eugenia Celso. 
Necessário ter em conta, sobretudo, a inserção da intelectual no espaço público, expresso em sua 
participação na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e na imprensa periódica. 

Maria Eugenia Celso nasceu em São João Del Rey, Minas Gerais, na segunda metade 
do século XIX, a 19 de abril de 1886. Posteriormente, ainda criança, mudou-se para Petrópolis, 
Rio de Janeiro. Filha do Conde Affonso Celso e da Condessa Eugenia da Costa Celso, e neta do 
Visconde de Ouro Preto, pertencia a uma família de grande prestígio político, poder econômico 
e cultural. Na década de 1920, Maria Eugenia Celso passou a atuar na imprensa carioca e flumi-
nense como colaboradora. Mantinha uma coluna diária no Jornal do Brasil e publicou versos em 
francês na revista Fon-fon e na Revista da Semana. Trabalhou nas emissoras de rádio Nacional, 
Sociedade e Jornal do Brasil, em que fazia o programa Quartos de Hora literários. No campo edu-
cacional, foi membro da Comissão Nacional de Literatura Infantil. Passou a integrar o quadro 
da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1927, com o mandato de vice-presidente 
nos anos 1930, junto com Bertha Lutz3. 

A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino4 foi uma entidade civil criada no Rio de 
Janeiro, no ano de 1922, por iniciativa de um grupo de mulheres de classe média, de elevada 
escolaridade e conhecedoras dos rumos dos movimentos feministas na Europa e nos Estados 

3 Bertha Lutz (1894-1976): líder feminista e bióloga, pioneira das lutas feministas no Brasil. Participou da criação da 
União Universitária Feminina, em 1929, e ingressou no curso de Direito, de modo a poder participar plenamente 
da vida política, com autoridade; graduou-se em advogada em 1933. Conferir em: SCHUMAHER, S.; BRAZIL, E. 
V. (Orgs.). Dicionário Mulheres do Brasil. De 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p.106-111.
4 Ibidem, p. 218-225.
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Unidos. As primeiras ações empreendidas pelas feministas desse grupo estavam voltadas para 
a conquista do direito ao voto. No regimento interno da Federação5, havia outros fins, como: 
promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina; proteger as mães e a 
infância; obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino.  

A partir dessas finalidades, elas aproveitavam todo o espaço disponível para divulgar 
a causa que abraçavam: escreviam cartas à imprensa e às autoridades, concediam entrevistas e 
pressionavam os parlamentares, quando alguma matéria de seu interesse tramitava no Congres-
so Nacional. Legalmente, a Federação não foi extinta com o Estado Novo (1937-1946), caracte-
rizado pela centralização do poder por Getúlio Vargas. No entanto, com as mudanças políticas 
no país, a entidade não apresentou o mesmo fôlego para mobilizar uma parcela importante da 
população feminina em torno de sua agenda.

 A história da Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino está intimamente relaciona-
da à presença de Bertha Lutz, que volta ao Brasil em 1918, depois de um período de estudos em 
Paris. Lutou intensamente pela emancipação feminina, no sentido de que fossem devidamente 
reconhecidos os direitos da mulher como agente social e membro participante da sociedade bra-
sileira. Em 1919, juntamente com outras mulheres, criou a Liga para Emancipação Intelectual 
da Mulher. Essa Liga foi considerada o embrião da Federação criada em 1922, que se tornaria 
uma referência daquele movimento feminista brasileiro na primeira metade do século XX. 

Em 1922, viajou para os Estados Unidos como delegada oficial do Brasil na I Conferência 
Pan-Americana de Mulheres. Após três meses de permanência, voltou para o Rio de Janeiro, 
trazendo consigo a Sra. Carrie Chapman Catt, presidente da Associação Americana de Mulhe-
res, Van Lennop, delegada norte-americana, e O’Manys, delegada da Aliança dos Sufrágios da 
Holanda, para participarem da Conferência pelo Progresso Feminino. Assim, em comemoração 
ao centenário da Independência, realizou-se no Syllogeu da Ordem dos Advogados do Brasil, 
de 19 a 23 de dezembro, o I Congresso Internacional Feminista, que consolidou a criação da 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Nesse congresso, estiveram presentes sufragistas, 
como Jerônima Mesquita, Stella Guerra Duval, Maria Lacerda de Moura, os senadores Lauro 
Muller e Justo Chermont, que se solidarizavam em alguma medida com a causa das mulheres.

Em 1927, Bertha e outras feministas daquele movimento, como Jerônima Mesquita, Ana 
Amélia Carneiro de Mendonça e Maria Eugenia Celso, que nesse ano passa a ser membro da 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, formaram uma comissão e procuraram o sena-
dor Juvenal Lamartine6, com o intuito de pedir que este se manifestasse acerca de um projeto 
de lei em exame, o qual estendia o direito de voto às mulheres. Sensibilizado com os argumen-
tos da comissão, ele elaborou um parecer favorável ao projeto. Esse projeto de lei foi redigido 
pelo senador Justo Chermont em 1919, no Pará, e tinha a perspectiva de estender às mulheres 

5 Estatuto do Centro de sócias da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Arquivo Nacional do Rio de Janei-
ro, documento: QO.ADM. EFI.LEI, TXT.2, seção 3, vol.5.
6 Juvenal Lamartine de Faria nasceu na fazenda Rolinha em Serra Negra do Norte (RN) no dia 9 de agosto de 1874, 
filho de Clementino Monteiro de Faria e de Paulina Monteiro de Faria. Seu pai foi chefe político de Serra Negra do 
Norte, presidente da intendência municipal e deputado estadual de 1907 a 1909. Foi eleito senador em 1927. Ainda 
em 1927, foi eleito governador do Rio Grande do Norte, sucessão de José Augusto (1924-1928), sendo empossado 
em 1º de janeiro de 1928. Conferir em: PEIXOTO, R. A. Juvenal Lamartine. In: ABREU, A. A. et al. (Coords.). Di-
cionário histórico-biográfico da Primeira República (1889-1930). Rio de Janeiro: CPDOC, 2010.
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maiores de 21 anos as disposições das leis sobre alistamento e processo eleitoral. Em 1927, foi 
reapresentado na Câmara dos deputados com as modificações feitas por Juvenal Lamartine, do 
Rio Grande do Norte.

No texto do Projeto de Lei Chermont, havia o posicionamento a favor de que as mulheres 
usufruíssem dos direitos sociais e políticos, argumentando-se que as mesmas tinham capaci-
dade de desenvolver outras atribuições além da maternidade. A liderança da Federação esteve 
presente no ato de votação do Senado e se posicionou frente a frente com os senadores durante 
a sessão, bem como portava um abaixo-assinado com cerca de duas mil assinaturas de mulheres, 
com o objetivo de pressionar os congressistas a aprovarem a matéria.

No documento, os argumentos da Federação a favor da participação política das mulheres 
não estão em desacordo com o papel esperado da mulher de classe média à época, o de esposa 
e mãe. Na proposta das mulheres alinhadas à Federação, fica claro que a conquista dos direitos 
políticos é compatível com a nova condição da mulher, que precisa trabalhar, e que é a mãe tu-
tora natural dos filhos.

As signatárias desse documento foram: Bertha Lutz, presidente; Jerônima de Mesquita, 
vice-presidente; Maria Amália Bastos, primeira secretária; Carmem Velasco Portinho, segunda 
secretária; Maria de Carvalho Dutra, terceira secretária; Maria Ester Corrêa Ramalho, tesourei-
ra; Orminda Bastos, consultora jurídica; e Ester Ferreira Viana, diretora de atividades sociais. As 
mulheres citadas compunham a direção da Federação, e as signatárias do Conselho dessa insti-
tuição eram: Laurinda dos Santos Lobo, Baronesa do Bonfim, Maria Eugenia Celso, Ana Amélia 
Carneiro de Mendonça, Cassilda Martins, Stela de Carvalho Guerra Durval, Nair de Teffé Her-
mes da Fonseca, Laurita Lacerda Dias, Maria de Lourdes Lamartine, e mais duas mil mulheres.

Cabe ressaltar que, nesse mesmo período, Juvenal Lamartine foi indicado a candidato à 
presidência do estado do Rio Grande do Norte, e incluiu na sua plataforma de governo a conces-
são dos direitos políticos às mulheres do seu Estado, contando com apoio da Federação Brasi-
leira pelo Progresso Feminino durante a campanha. Eleito presidente do Estado, articulou para 
que os parlamentares elaborassem uma nova lei eleitoral naquele estado. Coube a seu antecessor, 
ainda em exercício, José Augusto Bezerra de Medeiros, sancionar a lei.

 Mais tarde, em 1930, tramitava no Senado um projeto que estendia às mulheres o direito 
de voto, e que chegou a ser aprovado em segunda discussão. Chegado o momento de redigir o 
Código Eleitoral, o chefe do Governo Provisório nomeou uma comissão de juristas encarrega-
da de elaborá-lo. Dentre eles, estava uma mulher, Bertha Lutz. Em fevereiro de 1932, Getúlio 
Vargas assinou o novo Código Eleitoral, no qual estava previsto o direito de voto às mulheres.

Isso posto, cabem algumas considerações sobre o papel da Federação Brasileira pelo Pro-
gresso Feminino no que tange à participação social e política das mulheres. Essa instituição 
tinha por fundamento estender o direito político às mulheres, bem como outros fins que pro-
porcionassem uma vida mais digna a elas. Com a finalidade de atingir os seus propósitos, atua-
ram de diversas maneiras. Como exemplo, em 1922, realizam a I Conferência pelo Progresso 
Feminino, contando com a participação de diferentes entidades que se alinhavam às questões 
femininas. Havia também mobilizações através da imprensa.
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 Maria Eugenia Celso, em seu exercício jornalístico em defesa do movimento, deve ser 
destacada. Manifestou-se sobre a movimentação em prol dos direitos políticos das mulheres, 
tendo por base o estado do Rio Grande do Norte, que apresentou avanços significativos no re-
ferente à cidadania feminina, conforme o excerto de reportagem extraída do Jornal do Brasil e 
veiculada em novembro de 1927:

Está de parabéns o feminismo nacional. Parabéns efusivos, justíssimos parabéns, dos 
quaes cabem às primícias ao senador Juvenal Lamartine, o corajoso restaurador do 
voto feminino nas leis eleitorais do seu estado e à Bertha Lutz a esforçada bandeiran-
te da independência politica da mulher brasileira. Coube ao Rio Grande do Norte a 
honra de haver sido o primeiro, entre os vinte estados da Federação, a deitar abaixo 
o velho estandarte do preconceito e desassombradamente, abrir o caminho das urnas 
à livre votação de suas filhas. Não há espirito esclarecido hoje em dia, quer entre ho-
mens, quer entre mulheres, que prazenteiramente, não o felicite pelo alto exemplo de 
adiantamento e de iniciativa progressiva que acaba de dar, não só aos outros estados 
do Brasil, como a todas as nações da América do Sul. O Brasil, aliás, é o paiz em que, 
sem estardalhaço de luta e abstendo-se das clássicas vias de facto do combate, o femi-
nismo mais terreno tem ganho. Não obstante não se haver mexido muito a maioria 
das mulheres, graças apenas ao trabalho de propaganda de um pequeno mas denoda-
do grupo, os direitos da mulher vão sendo paulatinamente reconhecidos e a victoria 
de suas prerrogativas dia a dia se torna mais consolidada e mais definitiva. Dir-se-ia 
que os próprios homens, convencidos pela prova brilhante de outros paizes vencidos 
pela tenacidade com que o aludido pequeno grupo vem batendo em prol dos seus 
ideaes, sentiram a necessidade da colaboração feminina nos acidentados domínios 
da politica. Não era justo, com efeito, que metade da população brasileira se visse 
privado de exercer os seus direitos políticos, quando a experienza tem demonstrado 
que a actuação da mulher esta sendo mais eficiente do que a do homem na solução 
das questões sociaes e sobretudo na approximação internacional dos povos, afim de 
evitar as guerras. São palavras estas do ilustre futuro governador do Rio Grande do 
Norte, palavras reproduzidas ipsia verbo da sua plataforma politica, e tão cheias de 
justiça, de isenção de animo, de bom senso, e de lealdade que não podem deixar de 
calar profundamente ao espirito de quem imparcialmente lhes avaliar o alcance de 
reconhecer a verdade. Concedendo direito de voto, com a mais larga amplitude legis-
lativa das mulheres do seu estado, o senador Juvenal Lamartine marcou uma época 
na historia politica do nosso paiz: creou o precedente. O mimetismo inconsciente das 
curbas que dá ao exemplo toda a sua força arrastadora de persuasão, há de irradiar 
por certo entre o restante dos homens políticos da nossa terra, os seus benéficos effu-
vios convincentes. O Rio Grande do Norte abriu galhardamente a brecha na espessa 
muralha de preconceitos em que se emparedava a opinião publica acerca do voto 
feminino. Muitos homens hão de ainda se indignar e protestar, muitos, porém, hão 
de já compreender e aplaudir. Quanto às mulheres, não era possível que ficassem 
insensíveis ao que representa de triumphantes possibilidades, esta tranquila victoria. 
Ante o primeiro passo efficaz dado para o successo da grande causa, uma pensativa 
gravidade se mescla ao meu jubilo (CELSO, 1927, p. 4).

 

Maria Eugenia, no texto, por meio de argumentos que articulam os direitos mais gerais 
das mulheres com o direito ao sufrágio mais especificamente, demonstra grande entusiasmo em 
relação à concessão de direitos políticos às mulheres no estado do Rio Grande do Norte, exaltan-
do o pioneirismo da ação de Juvenal Lamartine e ressaltando que seu exemplo deve ser seguido 
por governantes de outros estados do Brasil, bem como de outros países da América do Sul. Faz 
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ainda uma ressalva de que o feminismo deixou de ser motivo de animosidade entre homens e 
mulheres, e que ambos devem cooperar conjuntamente na mesma obra de progresso material e 
de levantamento do nível moral da humanidade.

Em 1931, quando a Federação promoveu, no Rio de Janeiro, o II Congresso Internacio-
nal Feminista para discutir os rumos do movimento, Maria Eugenia Celso foi nomeada, por 
decreto, representante oficial do governo no encontro que transcorreu com grande audiência 
nos salões do Automóvel Clube, no centro do Rio de Janeiro. O Congresso teve repercussão na 
imprensa, como se pode ler em um excerto de uma reportagem do Jornal do Brasil:

No salão nobre do Automovel Club do Brasil, instalar-se-a, amanhã, às 21 horas, so-
lenemente, o 2º Congresso Internacional Feminista, promovida pela Federação Bra-
sileira pelo Progresso Feminino. É uma magnifica victoria do esforço das directoras 
desta prestigiosa associação, notadamente de sua infadigavel presidente a Srta. Ber-
tha Lutz, que há anos vem se dedicando com extremo carinho a defesa dos interesses 
femininos e da elevação do nível cultural das mulheres no Brasil. O elevado numero 
de delegadas estrangeiras e de enviadas oficiais dos Estados, além das numerosas 
representações de importantes associações poz em relevo desde logo a importância 
e o brilho de que se revestirá o congresso. [...] O congresso que amanhã se installará, 
conta perto de 200 membros. [...] A proposito desse palpitante assumpto procuramos 
ouvir algumas das figuras de maior destaque entre as feministas do Brasil. Como era 
natural, e de justiça, a primeira pessoa a quem solicitamos impressões foi a senhorita 
Bertha Lutz, que assim falou: _ O movimento feminista continua em marcha ascen-
sional, obedecendo o seu desenvolvimento aos factores que o condicionaram e que o 
levarão adeante, até a sua realização total. Quaes são esses factores, me perguntarão 
logo os leitores? Como criatura educada no meio scientifico responderei logo: são 
múltiplos. Mas quaes são os mais importantes, insistirão. O mais importante de todos 
é o factor econômico, como já o frisou o Dr. Borges de Medeiros, em entrevista dada 
há mezes a um diário carioca. Esta observação é certa. Hoje em dia a mulher trabalha 
no Brasil, como nos outros paizes onde as condições econômicas obrigam-na a tra-
balhar. Antigamente poderia existir para a espécie humana o dilema da escolha entre 
o trabalho exclusivo do homem, obrigado a sustentar sozinho a família, e entre o 
trabalho do homem e mais o da mulher, ajudando ella a manter os encargos da prole. 
No momento actual, esta escolha tende a desapparecer: as condições de vida são taes, 
que a maioria dos seres humanos, de ambos os sexos, são obrigados a ganhar a sua 
subsistência, pelo seu próprio labor. [...] O congresso que a Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino esta organizando, tem o intuito de definir a situação da mulher 
na sociedade contemporânea, protegendo-a no seu lar, no seu trabalho, nas suas ati-
vidades sociaes. Destina-se mais estreitamente a lançar as bases das reivindicações 
que pleiteará nas reformas que vierem (JORNAL DO BRASIL, 1931, p. 8).

No fragmento destacado, há a exposição de dados sobre o Congresso, por meio dos quais 
se ressaltam considerações sobre o número de participantes, “200 membros”, bem como a im-
portância destes. Registra-se, também, a opinião da diretora da Federação, Bertha Lutz, sobre o 
evento, apontando seu principal objetivo: definir a situação da mulher na sociedade da época, 
protegendo-a em âmbitos considerados por elas fundamentais, como o lar, o trabalho e as ativi-
dades sociais. Cabe ressaltar que, nessa reportagem, outras feministas expressaram sua opinião 
sobre o congresso: Carmem Portinho, Orminda Bastos, Alzira Vieira Ferreira e a delegada ofi-
cial da Bahia, Edith da Gama Abreu.
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As conclusões do congresso foram, então, encaminhadas a Getúlio Vargas, que se com-
prometeu a empenhar-se pela concessão do voto feminino. Em fevereiro de 1932, foi publicado 
o novo Código Eleitoral, de cuja comissão de redação Bertha Lutz participara, o qual estenderia 
o direito de voto às mulheres.

Ainda no ano de 1931, Maria Eugenia Celso apresentou uma palestra para o microfone da 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o título Cinco minutos de feminismo7, que pode bem ser 
considerada uma síntese do momento vivido pela Federação e o feminismo no Brasil.

O feminino atravessa, neste momento, uma phase de intensa agitação de jubilosa 
expectativa. Após dez annos de uma campanha que, se não foi sangrenta, foi difícil, 
renhida e principalmente, heroica de inabalável perseverança, as mulheres come-
çam a ver coroados os seus esforços em prol da própria mulher.  Suas reivindica-
ções tão justas, tão altivas, tão dignificantes, encontraram echo entre os homens, 
finalmente esclarecidos sobre o valor de sua colaboração e a necessidade, dia a dia 
mais premente, da sua actuação directa no campo da politica e da administração 
pública. O projeto de lei eleitoral incluindo o voto feminino entre os artigos da fu-
tura legislação, nada mais fez senão render justiça a todas as provas de capacidade 
intelectual, de atividade empreendedora, de que as brasileiras vêm dando há muito, 
o meritório exemplo. O Governo Provisório, cumprindo uma promessa exponta-
nea e solene, da qual não se haviam olvidado as feministas, quis eloquentemente 
demonstrar o quanto espera a nação da influencia feminina no sentido do trabalho 
efficiente, e solidário com o dos homens para o bem maior da collectividade. A 
confiança que esta inclusão indica no caracter, na competência das futuras eleito-
ras, constitue, para ellas não só um motivo de nobre ufania como além da prova 
mais cabal do quanto progressivamente se foi effectuando uma radical evolução na 
mentalidade masculina do paiz, um poderoso incentivo para não desmerecer desta 
confiança plena e victoriosamente as esperanças que latejam cumprimento deste 
compromisso. É de gratidão, portanto, de contentamento, de esperança também, o 
sentimento que anima as feministas brasileiras. Habituada de longa data a verem 
desvirtuadas os seus propósitos, mal interpretados o seu espirito e incompreendi-
das, senão totalmente ignorados, as suas altas finalidades, a promessa da victoria, 
embora sujeita a tantos cerceadores condicionaes, só lhes aviva a vontade cada vez 
mais firme de prosseguir e de trabalhar. E sem rejeitar nenhum dos seus deveres, 
basicos da filha, de esposa e de mãe, resumindo neste final do hynno da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino a ardorosa campeã das organizações feministas 
do Brasil, a sua satisfação pelo que já obtiveram e a sua aspiração pelo que tem a 
certesa de um dia obter, as mulheres brasileiras podem todas, enthusiasticamente 
exclamar: “Todas juntas na conquista deste novo e sagrado mister, que é a essência 
do ideal  feminista a mulher pela mulher” (CELSO, documento, 19318). 

  O discurso de Maria Eugenia Celso teve importantes ressonâncias na esfera pública, visto 
que, conforme ressalta Alice Pinheiro Coimbra9, em um documento da Federação intitulado 
Jornal Falado: correspondência sem sê-lo, datado de 1931:

7 Arquivo Nacional- documentos privados- QO. ADM, CPA. VFE, TXT.2, V.2
8 Arquivo Nacional- documentos privados-QO.ADM,CPA.VFE,TXT.2,V.2
9 Alice Pinheiro Coimbra: primeira secretária da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Conferir em: Ar-
quivo Nacional. Documentos privados: BR AN, RIO Q.O.ADM, EFI. LEI, TXT.2.
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Maria Eugenia Celso, 2ª vice-presidente, é o anjo da Paz da Federação e escritora de 
excelso talento – já nos garantiu que prosseguirá relatando aos leitores do Jornal do 
Brasil todas as lindas promessas do Governo em relação à inclusão do voto feminino 
na nova lei eleitoral e outras coisitas mais... E tudo quanto Maria Eugenia escrever 
não poderá sofrer contestação (COIMBRA, 1931)10.

Nesse fragmento, evidencia-se o prestígio de Maria Eugenia Celso nesse grupo. Seus es-
critos tinham legitimidade no âmbito da sociedade, além de indicar sua importância como uma 
das protagonistas do movimento. Cabe lembrar que, em 1930, a escritora passou a ocupar a 
vice-presidência da Federação, atuando como colaboradora direta de Bertha Lutz. Em 1931, foi 
nomeada pelo governo brasileiro representante oficial do país no II Congresso Internacional 
Feminista. Logo depois das eleições de 1933, por motivos de saúde, afastou-se da administração 
cotidiana da entidade.

Importante assinalar que o processo de conquista do voto feminino foi paulatino e envol-
veu disputas judiciais as mais diversas. Inicialmente, no anteprojeto do Código Eleitoral para 
concessão do direito ao voto às mulheres, foram estabelecidas algumas condições: “A mulher 
solteira sui juris, que tenha economia própria e viva de seu trabalho honesto, ou do que lhe 
rendam bens, empregos ou qualquer outra fonte de renda lícita; a viúva em iguais condições”. 
Posteriormente, no texto final do Código Eleitoral, essas condições foram excluídas e o sufrágio 
feminino foi tratado em equivalência ao masculino: “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 
distinção de sexo, alistado, na forma deste Código11.”

A abordagem adotada neste estudo permitiu a reflexão acerca da atuação de Bertha Lutz e 
Maria Eugenia Celso no âmbito da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização 
que apresentava um feminismo visto como “bem-comportado”, na medida em que procurava 
não romper com os padrões sociais da época, principalmente no que era referente à estrutura fa-
miliar. Dessa forma, para alcançarem os objetivos traçados, forjavam alianças, tinham facilidade 
de compor tais alianças com políticos e faziam circular ampla divulgação de seus propósitos na 
imprensa. Contudo, esses fatos não tornavam o caminho para a conquista de seus ideais, em 
especial, o direito ao voto feminino, menos árduo. Suas conquistas foram resultado de empenho 
e persistência das mulheres que dela faziam parte, com destaque para Bertha Lutz, que liderou a 
entidade por um longo período.

Maria Eugenia Celso se alinha a essa liderança com destaque, pois foi membro diretor 
da organização. Participou em prol do feminismo, e suas ações eram extensivas ao protago-
nismo que exerceu na Federação. Essas ações podem ser exemplificadas na escrita de repor-
tagens em jornais e em sua participação em congressos. Afora as ações, seus escritos podem 
ter contribuído, por intermédio da imprensa da época e dos documentos elaborados junto à 
Federação pelo Progresso Feminino, para dar visibilidade aos interesses femininos por ela de-
fendidos, de modo a contribuir para alguma emancipação econômica e política das mulheres 
que representavam.

10Arquivo Nacional. Documentos privados: BR AN, RIO Q.O.ADM, EFI. LEI, TXT.2.
11 DIAS, J.; SAMPAIO, V. G. A inserção política da mulher no Brasil: uma retrospectiva histórica. Estudos Eleito-
rais, v. 6, n. 3, p.72-73, set./dez. 2011.
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INTRODUÇÃO
 

A relação entre a educação e as ciências sociais no Brasil nos meados do século 
XX foi fator fundamental para pensar a constituição do campo de pesquisa 
em educação, principalmente a partir de projetos como o Centro Brasileiro 
de Pesquisas Educacionais (CBPE), idealizado por Anísio Teixeira, que con-

tava com a colaboração decisiva da UNESCO. Contudo, não era um projeto de um organismo 
internacional isolado. Era preciso adequar o Brasil e a América Latina aos novos ditames do 
capitalismo mundial. É no interior dessas intenções que projetos subsidiados pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) e por outros organismos 
internacionais se configuram.

De forma decisiva, é com a criação da Comissão Econômica para a América Latina (CE-
PAL), em 1947, organismo das Nações Unidas (ONU), com sede em Santiago do Chile, que a 
questão do desenvolvimento apareceu como tema central no interior das Ciências Sociais na 
América Latina, estabelecendo relações intrínsecas entre economia e desenvolvimento social 
(BLANCO, 2007). Segundo Xavier (2002, p. 53), “A Cepal tornou-se um núcleo de produção 
de teorias que refletiam o desejo de fazer da sociologia uma ciência voltada para a formulação e 
aplicação de políticas incentivadoras do desenvolvimento social e econômico dos países latino-
-americanos”. A partir disso, o campo das Ciências Sociais passou a dialogar mais diretamente 
com o campo econômico, influenciando diretamente as questões articuladas em torno da edu-
cação, já que, “De acordo com essa nova posição, os problemas do desenvolvimento econômico 
latino-americano só podiam ser pensados em relação às características do sistema político, da 
estrutura social, do sistema de estratificação, da composição de suas elites políticas, econômicas, 
sociais e intelectuais” (BLANCO, 2007, p. 104).

Em meados do século XX, com o Brasil em franco processo de industrialização, com 
um novo quadro de atividades produtivas, assim como a intensa urbanização, apresentavam-se 
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“novas tendências modernizadoras”. Era preciso, então, entender o desenvolvimento do Brasil, 
além do aspecto econômico, mas também social, definindo-se determinados temas a serem en-
frentados pelas ciências sociais. Destacam-se três orientações metodológicas que aglutinaram 
interpretações importantes no período: o Existencialismo, presente no Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros (ISEB), dos anos 1950; o Estrutural-Funcionalismo, com análises sobre mu-
dança social e das resistências a mudanças, com destaque para o Centro Latino Americano de 
Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS), nos anos 1960; e do marxismo, presente na esquerda 
desse período (MARTINS, 2010).

Em especial, à frente do CLAPCS estava o sociólogo baiano Luiz Aguiar de Costa Pinto 
(1920-2002), professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil, que 
realizou, junto ao Centro, quando assumiu sua direção em 1958, até sua saída em 1961, inte-
ressante atuação e produção intelectual. Isso tornou possível, por exemplo, analisar como as 
discussões acerca dos projetos de educação para o Brasil e para a América Latina tomaram uma 
outra perspectiva de investigação no interior da construção do campo da sociologia científica 
na América Latina. 

Ainda no início da década de 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a pesquisa patroci-
nada pela UNESCO sobre as relações étnico-raciais. Já nesse momento, Costa Pinto ajudou a 
conceber o caráter da pesquisa que se desenvolveria. Ele concebeu o país “Como modelo para 
tornar inteligível o capitalismo periférico”, no qual os “Temas da industrialização, do desenvolvi-
mento, da modernização e suas contradições fazem parte da pauta do otimismo sociológico do 
pós-guerra incorporado também por agências intergovernamentais como a UNESCO” (MAIO, 
2007, p. 12). Com essa experiência, segundo Maio (2017, p. 13), Costa Pinto “Exerceu papel de-
cisivo na transformação de uma imagem tradicional do Brasil como experiência civilizacional a 
oferecer lições de cooperação inter-racial à humanidade, em plano de pesquisa para desvendar 
os problemas, os dilemas da transição de uma sociedade periférica à modernidade”. De uma 
maneira decisiva, Costa Pinto, ao participar do projeto e obter patrocínio da UNESCO, obteve 
“Prestígio, recursos e trabalho em equipe, além de ser um passo à frente no processo de institu-
cionalização das ciências sociais no Brasil” (MAIO, 2017, p. 17).

Vale destacar que a escolha de Costa Pinto em participar, no final dos anos 1950, do pro-
jeto transnacional do CLAPCS se deveu, em grande medida, aos impedimentos acadêmicos de 
sua atuação na área da sociologia no Brasil. Segundo Brasil Júnior (2017), ao analisar a dificul-
dade de constituição da sociologia científica no Rio de Janeiro e de seu caráter crítico frente às 
análises sociais, Costa Pinto, por exemplo, nunca pôde concursar efetivamente para a cátedra de 
sociologia da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, tendo que estabelecer 
“redes de sociabilidade” (SIRINELLI, 2003) em outros espaços, multiplicando “Sus vinculacio-
nes con instituciones y proyectos de investigación, al igual que mediante la exitosa internacio-
nalización de su circulación académica” (BRASIL JÚNIOR, 2017, p. 92). 

Desde os anos 40 do século XX, a sociologia na América Latina vinha passando por um 
processo crescente de institucionalização, rompendo as fronteiras do ensino nas universidades, 
no qual predominava a chamada “sociologia de cátedra” ou “sociologia dos advogados” (VILA, 
2017). 

Os sociólogos latino-americanos, como Gino Germani (Argentina) e Echavarría (Méxi-
co), passaram a conceber a sociologia como ciência de orientação, acreditando no papel trans-
formador do Estado. Nesse sentido, a Sociologia passou a ter um viés,
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que supunha uma ciência social consagrada às tarefas de ´planificação social´ - fór-
mula que pouco depois seria destacada na expressão ´desenvolvimento econômico´- 
essa geração de sociólogos latino-americanos encontrou um modo de atribuir um 
papel histórico à sociologia como técnica social em condições de intervir e submeter 
ao controle racional os processos de mudança social, como um modo de disputar 
autoridade intelectual com a elite em nome de uma nova competência intelectual. A 
centralidade de Mannheim nessa geração foi, sem dúvida, um elemento importante 
no nascimento de uma tradição da ciência social que asseguraria aos cientistas so-
ciais o lugar da intelligentsia do mundo moderno (BLANCO, 2007, p. 97).

 

Nesse caso, a institucionalização da sociologia passa a ganhar maiores contornos com a 
ampliação dos espaços de socialização intelectual latino-americana, construindo uma “sociolo-
gia científica” a partir, por exemplo, da criação de associações, reuniões etc. Em especial, vale 
destacar a criação da Associação Latinoamerica de Sociología (ALAS). 

Costa Pinto, nesse sentido, participa desse processo, e, mesmo impedido de obter a cátedra 
de sociologia na Universidade do Brasil, continua a atuar mediante suas pesquisas sociológicas, 
marcadamente transnacionais, dirigindo e tecendo um determinado caráter nas principais asso-
ciações sociológicas latino-americanas, como é o caso do CLAPCS. O intelectual Costa Pinto foi 
tanto criador como mediador cultural (SIRINELLI,1999; CASTRO, 2017), que, ao transitar no 
campo da sociologia, em processo de institucionalização da pesquisa científica, arregimentou 
um repertório (ALONSO, 2012), que o permitiu circular no campo, entre consensos e embates, 
criando performances próprias de atuação (ALONSO, 2012). Consideramos, de uma forma ge-
ral, que Costa Pinto participou da criação e da ampliação dos espaços públicos e das redes de 
sociabilidade dos sociólogos latino-americanos, mediante a realização de eventos e de congres-
sos próprios da área, atendendo agendas coletivas, bem como idealizando a construção de pro-
jeto editorial dos livros do CLAPCS, e tomando a imprensa, no caso da publicação do boletim/
revista criados, como peça-chave fundamental para ampliação e divulgação das pesquisas em 
sociologia na América Latina. 

Como fontes privilegiadas para este estudo, estão artigos publicados no Boletim do Cen-
tro Latino Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (entre 1957 e 1962), depois denomina-
do de revista América Latina; obras publicadas pelo CLAPCS no período da direção de Costa 
Pinto, em especial os Anais do Seminário Internacional sobre “resistência à mudança”, de 1960; 
entre outros. 

 

A SOCIOLOGIA CIENTÍFICA EM CONSTRUÇÃO 
NA AMÉRICA LATINA: A AGENDA DO CLAPCS 
NA GESTÃO DE COSTA PINTO

 

O Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS) foi oficialmen-
te criado em 17 de abril de 1957, tendo como objetivo a realização de estudos de problemas 
próprios da região latino-americana. A partir da 2ª Conferência Regional de Ciências Sociais 
para a América Latina (Rio de Janeiro, abril de 1957), define-se como principal financiador da 
CLAPCS a UNESCO, tendo sua sede no Rio de Janeiro, criando-se, em paralelo a Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), com sede em Santiago, no Chile.   
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Costa Pinto, nesse sentido, foi figura central para sua concepção, fundação e desenvolvi-
mento, embora só tenha dirigido o CLAPCS entre 1957 e 1961. Além de diretor do CLAPCS, 
Costa Pinto também exerceu, ao mesmo tempo, a vice-presidência da International Sociological 
Association (ISA), além de ser membro destacado da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e 
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil. Em 1961, foi substituído na direção 
do CLAPCS por Manuel Diegues Júnior (1912-1991) em eleição realizada em uma Reunião Ex-
traordinária do Comitê Diretor, em março de 1961, na cidade de Bogotá (BRINGEL et al., 2015).

O CLAPCS era gerido pelo Comitê Diretor responsável pela coordenação tanto do Centro 
como da FLACSO, no Chile. Dito comitê, foi formado inicialmente por Eduardo Hamuy (Univ. 
do Chile), Gino Germani (Univ. de Buenos Aires), Isaac Ganon (Univ. de Montevideo), Lucio 
Mendieta y Nuñes (Univ. Nacional de Mexico), Orlando Carvalho (Univ. de Minas Gerais), 
Oscar Chavez Esquivel (Univ. de Costa Rica), Rafael Arboleda (Univ. Javeriana – Colômbia) e 
Salcedo Bastardo (Univ. Central, Caracas). Sua direção geral ficou inicialmente a cargo de Lucio 
Mendieta y Nuñez, nome fundamental da institucionalização da sociologia mexicana no século 
XX. Pouco depois, acabou sendo transferida para Isaac Ganon, por motivos de saúde. Posterior-
mente, também passaria a fazer parte do Comitê Pablo González Casanova, que assumiu em 
caráter provisório em 1961 a presidência deste Comitê, e Humberto Diez Contreras (BRINGEL, 
2015).

Contava como primeira equipe operativa os professores Waldemiro Bazzanella, que foi 
Secretário Geral do Centro, a pedido de Costa Pinto, produzindo com ele alguns livros; além 
de Thomaz Pompeu Accioly Borges; Joaquim Costa Pinto e Anita Hirsch, esta última vinda da 
França. Também se juntaram a eles, pouco tempo depois, João Roberto Moreira, intelectual que 
trabalhou muito tempo no CBPE, e que teve seu livro “Educação e desenvolvimento no Brasil” 
publicado em 1960 pelo CLAPCS, com prefácio de Costa Pinto (DANIEL, 2009). Para tanto:

 
Apesar de relativamente curta, a etapa de Costa Pinto na direção do CLAPCS foi cru-
cial. Criaram-se os pilares de uma conectividade regional em Ciências Sociais sem 
precedentes entre o Brasil e o restante dos países da região. Talvez um dos maiores 
méritos e inovações do CLAPCS nesse momento tenha sido justamente a proposta 
de ir além de contatos rápidos e informais entre intelectuais (em eventos, seminários, 
encontros, etc.) para criar pesquisas coletivas que envolviam pesquisadores de dife-
rentes países da região sobre temas fundamentais para o subcontinente (BRINGEL 
et al., 2015, p. 14).

 

Uma de suas primeiras iniciativas, e que exerceu importante lugar de sociabilidade dos 
sociólogos latino-americanos, foi a criação do Boletim do CLAPCS, em 1957, que, depois, em 
1962, se tornaria a revista América Latina. Nesse caso, em especial, “A revista é antes de tudo, 
um lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de 
sociabilidade” (SIRINELLI, 2003, p. 249).

O ano de 1959 tem início com dois projetos de pesquisa organizados pelo Centro de 
abrangência transnacional: “Estado atual das Ciências Sociais na América Latina” e “Novas ta-
refas da Antropologia na América Latina”. Ainda em 1959, ocorreu o lançamento da primeira 
publicação do Centro, a monografia “Recôncavo – Laboratório de uma Experiência Humana”, 
do Diretor do Centro, Costa Pinto. 
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Com o patrocínio do Centro e da FLACSO, realizou-se, no Rio de Janeiro, entre 19 e 24 de 
outubro de 1959, o Seminário Científico Internacional, sobre o tema: “Resistências à Mudança – 
fatores que impedem ou dificultam o Desenvolvimento”. No ano seguinte, foram publicados os 
Anais do evento (décima publicação do CLAPCS), com o Introdução de Costa Pinto. 

Em um texto de 10 páginas, escrito em março de 1960, Costa Pinto descreve não só as-
pectos considerados por ele importantes do Seminário, mas, principalmente, destaca o trabalho 
que vinha sendo desenvolvido pelo CENTRO, com ele à frente da gestão. Ressalta o importante 
trabalho que o centro vinha realizando acerca das pesquisas sociais na América Latina, dedi-
cando-se

 
exclusivamente à pesquisa social em toda a região latino-americana, onde as ciências 
sociais, na maior parte dos países, ainda está longe de uma fase de pleno florescimen-
to, e em outros carecem mesmo de ser implantadas [...] inventar formas e fórmulas 
de cooperação científica regional que separasse o acessório do fundamental (COSTA 
PINTO, 1960, p. 5).

         

O Seminário, que foi realizado no Museu Nacional da Quinta da Bôa Vista, contou com 
a participação de 60 cientistas sociais, vindos de mais de 20 países da América do Sul, Central, 
Norte e da Europa, discutindo-se 43 trabalhos.

Costa Pinto salienta que no Boletim do CLAPCS, de n. 2, de novembro de 1950, foram pu-
blicadas a lista completa de participantes e as suas teses, bem como as das instituições colaborado-
ras. Devido ao número grande de teses, salienta que, nos Anais, foram publicados somente os tex-
tos encomendados aos participantes, que funcionaram também como relatores de temas e sessões.

Destacando a temática do seminário, salienta que as discussões atenderam ao objetivo 
proposto, destacando que este “Obedeceu à intenção de colher a opinião e confrontar a expe-
riência sobre os fatores e condições que podem comprometer a execução prática de políticas 
concebidas para promover o progresso econômico e social” (COSTA PINTO, 1960, p. 7).

O intuito de “Pensar cientificamente no problema do desenvolvimento” teria sido atingi-
do, atentando para os fatores que impedem ou dificultam o seu atraso, sendo, nesse caso, papel 
das ciências sociais dos países menos desenvolvidos identificar e analisar esses fatores impedi-
tivos (idem, p. 8). Ressalta, nesse sentido, a diferença do desenvolvimento em países desenvol-
vidos e subdesenvolvidos. No caso do primeiro, foi possível construí-lo historicamente, fato 
esse diferente para os países latino-americanos, nos quais “Promoção das transformações se faz 
intencional e racional, como meio de superar a curto prazo, pelo planejamento do desenvolvi-
mento econômico, os índices de atraso” (idem, p. 9).

Destaca, assim, a seleção dos temas para o seminário: os problemas de integração de po-
pulações atrasadas à economia e à sociedade que se desenvolve, como, por exemplo, indígenas, 
migrantes rural-urbano etc.; o arcaísmo ou a desorganização das estruturas agrárias, dos siste-
mas e técnicas agrícolas, e das condições de trabalho na agricultura; a educação e a instrução 
pública em suas relações com o desenvolvimento, sendo a educação a área prioritária de pesqui-
sas do Centro.

Esse Seminário, em nosso entendimento, foi o mais importante evento da gestão de Costa 
Pinto à frente do CLAPCS, expressando o direcionamento das pesquisas que vinham sendo de-
senvolvidas no Centro, tendo Costa Pinto papel decisivo nessas definições.
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No ano de 1961, por solicitação do Dr. Oscar Vera, diretor do Projeto Principal da UNES-
CO, para a América Latina, o CLAPCS decidiu patrocinar e organizar a Conferência Interame-
ricana sobre Educação e Desenvolvimento Social e Econômico, a realizar-se no 2º semestre de 
1961, com auxílio da UNESCO, da OEA e de outras organizações internacionais. Nesse caso, 
ainda não se tem informações se Costa Pinto continuava à frente do Centro quando foi realizado 
esse Seminário, mas acreditamos que a configuração dele aconteceu em decorrência do que já 
vinha sendo realizado pelo Centro, com Costa Pinto. Segundo Bringel et al. (2015. p. 17):

 
A preparação da conferência estava diretamente ligada à realização de um conjunto 
de estudos e investigações: 1) Estudos históricos das relações entre educação e de-
senvolvimento social e econômico no maior número possível de países da América 
Latina; 2) Estrutura e perspectivas demográficas em relação com os sistemas educa-
cionais na América Latina; 3) Estrutura agraria e educação na América Latina e em 
alguns países selecionados de ouras regiões; 4) Efeitos dos processos de urbanização 
e industrialização sobre a educação; 5) Problemas educacionais típicos das grandes 
cidades; 6) Migrações internas e educação; 7) Estratificação social, mobilidade social 
e valores de classe e educação pública e privada; 8) Valores políticos reais e formais 
e situação educacional; 9) O problema do financiamento da educação; 10) O Papel 
da Educação na integração de grupos culturais; 11) Bibliografia sobre problemas de 
educação e desenvolvimento social e econômico.

 

Ainda em 1961, quando Costa Pinto finalizou sua gestão no Centro, a educação ainda 
ocupava lugar estratégico nas pesquisas, sendo publicados estudos no Brasil sobre a questão no 
Nordeste e sobre um mapeamento das instituições de ensino e pesquisa no Brasil.

 

EDUCAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM COSTA PINTO

 

Costa Pinto produziu uma sociologia ancorada nos problemas sociais brasileiros, com 
determinadas interpretações conceituais construídas a partir das perspectivas dos países subde-
senvolvidos. Destaca-se, em especial, o conceito de marginalidade estrutural, aplicado às socie-
dades latino-americanas, que estariam, naquele momento, “Em ritmo acelerado de transforma-
ção”, ou melhor, em processo de “Transição social” (COSTA PINTO, 1970, p. 37). 

Nesse caso, ao destacar a condição de marginalidade estrutural para os países latino-ame-
ricanos, Costa Pinto defende a função do Estado como “Agência líder no processo e desenvolvi-
mento nacional” (COSTA PINTO, 1970, p. 88), sendo a planificação necessária para o sucesso 
das ações. No entanto, para ele, 

 
a função do intelectual, nessas sociedades em transformação, não é governar. É indi-
car aos governantes a problemática e os instrumentos de governo, quer os governos 
aceitem ou não, convencidos de que, os corretos, mesmo que os governos se obsti-
nem em não ouvi-los, a nação, tarde ou cedo, há de escutá-los (COSTA PINTO, 1970, 
p. 88).
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 Costa Pinto e outros intelectuais latino-americanos formavam uma intelligentsia própria 
da região. Eles construíram conceitos sociológicos próprios para pensar os problemas particu-
lares dos países chamados periféricos. Nesse caso, mesmo o entendimento acerca de conceitos 
consagrados também foi discutido e repensado. Podemos destacar, no caso de Costa Pinto, os 
termos modernização e desenvolvimento. Como desenvolvimento, ele entendia que era

 
série de transformações intencionalmente introduzidas em diferentes esferas 
e setores daquelas sociedades nacionais que se atrasaram em relação ao ritmo 
de avanço da ‘revolução industrial’ dos tempos modernos, com o objetivo ex-
presso de transformar a sua própria estrutura, a fim de atender crescentes e 
legítimas aspirações de suas populações e assim, superar, em prazo curto, os 
índices de atraso que caracterizam a sua posição na sociedade internacional 
(COSTA PINTO, 1970, p. 14).

 

De maneira distinta, a modernização era um processo mais superficial, que “Consiste so-
bretudo na adoção de padrões de consumo, de comportamento, de instituições, valores e ideias 
características das sociedades mais avançadas, sem importar necessariamente em transforma-
ção de estrutura econômica e social” (COSTA PINTO, 1970, p. 21). Ou, em outras palavras, “A 
modernização representa uma transformação de fora para dentro, enquanto o desenvolvimento 
consiste em mudanças de dentro para fora” (Ibidem, 1970, p. 21, grifos do autor).

Mediante a distinção desses dois processos, Costa Pinto indica, contudo, que 

 
modernização e desenvolvimento significam, também caminhos diferentes seguidos 
na luta de libertação nacional das limitações impostas pelo atraso econômico social 
e pela dependência em relação aos centros dominantes da economia mundial. Em 
suma, são formas históricas de conseguir a autonomia da tutela imperialista (COSTA 
PINTO, 1967, p. 201).

 

Nesse caso, a educação, para Costa Pinto, aparece como elemento fundamental para o 
desenvolvimento desses dois processos. Para ele, educação “Significa a multiplicação de quanti-
dade de necessidades e o refinamento da qualidade delas. Tanto mais educado o indivíduo tanto 
maior é o número de suas necessidades e mais exigente ele se torna na seleção dos meios de 
satisfazê-las” (COSTA PINTO, 1970, p. 108), já que, “Para uma sociedade em desenvolvimento 
exige desenvolvimento da estrutura social, para atender às novas e crescentes exigências de ho-
mens cada vez mais educados” (COSTA PINTO, 1970, p. 114).

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES     
 

Podemos concluir que a educação assumiu posição fundamental no interior dos projetos 
de pesquisa do CLAPCS. A presença de Costa Pinto e a colaboração de João Roberto Moreira, 
que vinha do CBPE e do próprio MEC, foram fundamentais para a definição das questões a se-
rem pesquisadas sobre educação, articuladas de maneira íntima aos propósitos dos organismos 
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internacionais e aos intentos econômicos e sociais do período. O projeto para a educação de 
cada país latino-americano passa a ser pensado de forma ampla, borrando as fronteiras nacio-
nais e redimensionando os parâmetros de pesquisa, na relação educação e ciências sociais.

 

FONTES
 

A DIREÇÃO. Educação e desenvolvimento. Boletim do Centro Latino Americano de Pesquisas 
em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Ano II, n. 4, p. 43-46, nov. 1959. 

ALMEIDA, M. L. R.; SILVA, O. O. Condições de ingresso em algumas universidades da América 
Latina. Boletim do Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, Ano III, n. 4, p. 30-55, nov. 1960. 

BAZANELLA. Problemas da urbanização na América Latina: fontes bibliográficas. Rio de 
Janeiro: CLAPCS, 1960.

BORQUEZ, Y. La deserción escolar incide sobre la profesión. Boletim do Centro Latino 
Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Ano III, n.4, p. 25-29, nov. 1960.

CLAPCS. Seminário Internacional sobre “resistência à mudança”. Resistência à mudança: 
fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento: anais do seminário internacional; 
1960.

CLAPCS. Situação social da América Latina: população, natalidade, nupcialidade, saúde, 
educação, custo de vida 1961.

CENTRO LATINO AMERICANO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS. Resistências 
à mudança – fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento. Anais do Seminário 
Internacional, reunido no Rio de Janeiro, em outubro de 1959. Rio de Janeiro: 1959.

COSTA PINTO, L. A.; BAZANELLA, W.; CARNEIRO, Edison. As ciências sociais no Brasil. 
Rio de Janeiro: CAPES, 1955. 111 p. (Estudos e ensaios, 6). 

COSTA PINTO, L. A.; BAZANELLA, W. Resistências à mudança: fatores que impedem ou 
dificultam o desenvolvimento. Rio de Janeiro: CLAPCS, 1960.

COSTA PINTO, L. A.; BAZANELLA, W. Teoria do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1967.

COSTA PINTO, L. A.; BAZANELLA, W. Desenvolvimento econômico e transição social. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1970.

PINTO, L. A. C. Estructura de clases y cambio social. Buenos Aires: Paidos, 1964. 129p. 
(Biblioteca de psicologia social y sociologia, 14).

COSTA PINTO, L. A; BAZZANELA, Waldemiro. Processos e implicações do desenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1969. 247p., il. (Biblioteca de ciências sociais). 

COSTA PINTO, L. A. Sociologia e desenvolvimento: temas e problemas de nosso tempo. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. 318p. (Retratos do Brasil, v.20). 

DONOSO, L.; ZORBAS, A. Estado actual de las ciências sociales en Chile. Rio de Janeiro: 
CLAPCS, 1959.

HASSELMANN. Situação social da América Latina. Rio de Janeiro: CLAPCS, 1965.



282

O PROJETO EDITORIAL DO CLAPCS E SUA AGENDA PARA A EDUCAÇÃO E PARA A SOCIOLOGIA LATINO-AMERICANA (1959-1962)

MOREIRA, J. R. O problema da autonomia das universidades latino-americanas. Boletim do 
Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Ano IV, n.1, p. 
65-83, fev. 1961. 

SOLARI, A. Las ciencias sociales en el Uruguay. Rio de Janeiro: CLAPCS, 1958.

 

REFERÊNCIAS
 

ALONSO, A. Repertório, segundo Charles Tilly: História de um conceito. Sociologia & 
Antropologia, v. 2, n. 3, p. 21-41, 2012.                     

BRANDÃO, Z et al. O esquecimento de um livro: Tentativa de reconstituição de uma tradição 
intelectual no campo intelectual. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 3, set. out. nov. 
dez. 1998.

BRASIL JÚNIOR, A. S. As ciências sociais no Brasil: estudo realizado para a CAPES por L. A. 
Costa Pinto e Edison Carneiro. Sociologia e antropologia, v. 2, n. 3, p. 269-278, 2012.

BRINGEL, B.; NÓBREGA, L.; MACÊDO, L. A experiência do Centro Latino-americano 
de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS) e os estudos sobre a América Latina no Brasil. 
Sociologia Latino-americana: Originalidade e difusão. Dossiê temático 4. UERJ, IESP, NETSAL. 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2014.

BRINGEL, B.; NÓBREGA, L.; MACÊDO, L.; MACEDO, F.; MACHADO, H. Notas sobre o 
CLAPCS na “era Costa Pinto” (1957-1961): construção institucional, circulação intelectual e 
pesquisas sobre América Latina no Brasil. Sociologia Latino-americana II: Desenvolvimento e 
originalidade. Dossiê temático 5. UERJ, IESP, NETSAL. Rio de Janeiro. Dezembro, 2015.

COSTA PINTO, L. A. Waldemiro Bazzanella. Relembrando um amigo. DADOS, Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 45, n. 3, p. 353-360, 2002.

DANIEL, L. S. Por uma psico-sociologia educacional: A contribuição de João Roberto Moreira 
para o processo de constituição científica da Pedagogia nos cursos de formação de professores 
catarinenses nos anos de 1930 e 1940. 2003. 163 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

DANIEL, L. S. João Roberto Moreira (1912-1967): Itinerários para uma Racionalidade ativa. 
224p. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

GRISENDI, E. El centro de la periferia: internacionalización de las ciências sociales y redes 
acadêmicas latino-americanas:  Manuel Diegues Junior y los avatares de la sociología del 
desarrollo. Crítica e Sociedade: revista de cultura política, v. 4, n. 2, p. 148-167, Dossiê: 
pensamento social, desenvolvimento e desafios contemporâneos, dez. 2014.

GOMES, A. C.; HANSEN, P. S. Apresentação: intelectuais, mediação cultural e projetos 
políticos: uma introdução para a delimitação do objeto de estudo. In: GOMES, A. C.; HANSEN, 
P. S. Intelectuais mediadores. Práticas culturais e ação política. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2016.

MAIO, M. C. Modernidade e racismo. Costa Pinto e o projeto UNESCO de relações raciais. In: 
PEREIRA, C. L.; SANSONE, L (Orgs.). Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos. Salvador: 
EDUFBA, 2007.



283

O PROJETO EDITORIAL DO CLAPCS E SUA AGENDA PARA A EDUCAÇÃO E PARA A SOCIOLOGIA LATINO-AMERICANA (1959-1962)

PAIXÃO, L. P. João Roberto Moreira. In: FÁVERO, M. L. A.; BRITTO, J. M. (Orgs.) Dicionário 
de educadores no Brasil. Da colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Mec-Inep, 
1999. p. 270-76.

PAIXÃO, L. P. O catarinense João Roberto Moreira. Um sociológico da educação esquecido. 
Perspectiva, Revista do Centro de Ciências da Educação/UFSC, Florianópolis, Núcleo de 
Publicações do CED/UFSC, v. 20, n. especial, p. 57-84, dez. 2002.

SIRINELLI, J. Os intelectuais. In: RÉMOND, R. (org.) Por uma histórica política. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2003.

VILA, E. E. El concepto de “desarrollo” y el proceso de institucionalización de las ciencias sociales 
latinoamericanas: instituciones, actores e ideas. IX Jornadas de Sociología de la UNLP. Dez. 
2016.



284

“NÃO PUDE ESTUDAR, 
ISSO QUE EU LAMENTO ”: 
NARRATIVAS DE MULHERES 
TRABALHADORAS DE UMA 
ESCOLA NORMAL NA REGIÃO 
SUL DO BRASIL (1953-1966)
Ariane dos Reis Duarte (UNISINOS)
Estela Denise Schütz Brito (UFRGS)

INTRODUÇÃO

Este estudo foi elaborado com base em acervo empírico construído ao longo da 
trajetória acadêmica de suas autoras. Sua composição se deu no âmbito de uma 
pesquisa mais ampla, cujo desdobramento permitiu a escrita deste texto com o 
enfoque aqui apresentado. Como aponta Cunha (1999, p. 17),

[...] as pesquisas, sabe-se, têm histórias e, não raro, elas se vinculam às histórias de 
seus pesquisadores, muitos dos quais têm testemunhado em suas obras como os ob-
jetos escolhidos para estudo estão ligados e se construíram a partir das próprias tra-
jetórias pessoais.

Assim, a coleção empírica aqui analisada possui esta vinculação, bem como o fato de con-
vergir os interesses das autoras no que diz respeito à temática das mulheres e empregabilidade 
metodológica da História Oral. Desse modo, o referido acervo foi revisitado por nós e, a partir 
das nossas trajetórias de pesquisa, foi escrutinado com novas lentes, que refletem os percursos 
por nós traçados como pesquisadoras da História da Educação. 

O artigo tem como objeto memórias de mulheres trabalhadoras de uma instituição escolar 
de formação de professores em uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre/RS, cujas 
atividades foram desenvolvidas em diferentes tempos e espaços da mencionada instituição. Tais 
narrativas de memória foram produzidas há mais de uma década, e a escola em questão já não 
existe mais desde o ano de 1966 na cidade em que essas mulheres trabalham. Para este estudo, 
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optamos por resguardar o nome do espaço onde as entrevistadas desenvolveram suas atividades 
laborais e suas identidades. Essa escolha se justifica pela preocupação e cuidados para com os 
princípios éticos que permeiam a condução de estudos como este. 

Com isso, os objetivos deste trabalho são problematizar as memórias dessas mulheres 
sobre a inserção nesse espaço de trabalho e analisar as representações sobre suas vivências na 
instituição. A metodologia utilizada para construir o acervo empírico é a História Oral (POR-
TELLI, 2016), procedimento essencialmente dialógico, em que as narrativas orais são produto 
da interação entre pesquisador e entrevistado. Quanto aos aspectos teóricos, recorreremos aos 
aportes da História Cultural (BURKE, 1992), e, vinculada a esse campo de estudos, a perspec-
tiva da história das mulheres (PERROT, 2017). Posto isso, nos apoiaremos nos conceitos de 
Representação (CHARTIER, 2011) e Memória (ALBERTI, 2004; PORTELLI, 2016). O texto está 
dividido em três seções, organizadas de modo a apresentar os procedimentos metodológicos e 
aportes teóricos, discutir aspectos relativos à história das mulheres e, por fim, analisar e tensio-
nar as narrativas de memória mobilizadas.

APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS

No âmbito da História da Educação, os estudos sobre as instituições escolares são recor-
rentes. Em geral, são pesquisas que se dedicam a investigar a história da instituição em si ou as 
práticas nela desenvolvidas, de modo que tais estudos não contemplam aspectos relacionados 
a espaços e sujeitos que não integram diretamente os processos de ensino e aprendizagem, tais 
como auxiliares, zeladores, funcionários de portaria e serviços de limpeza. Essas pessoas são 
parte do cotidiano e do funcionamento do espaço escolar, no entanto, em alguma medida, são 
invisíveis no que diz respeito aos estudos históricos sobre as instituições escolares. Esse silencia-
mento, que transcende o apontado por Perrot (2017) em relação à história das mulheres, ainda 
é pouco discutido nos estudos do campo da História da Educação. 

Portanto, neste texto, iremos mobilizar cinco narrativas de memórias de mulheres que tra-
balharam no serviço de limpeza e alimentação de uma escola situada em uma cidade da região 
sul do Brasil, entre 1953 e 1966. A justificativa para esse recorte temporal deve-se ao ingresso 
da primeira senhora para trabalhar na instituição até o último ano de permanência da escola na 
cidade em que estava localizada. As narrativas de memórias foram cocriadas pelas entrevistadas 
e pela pesquisadora que promoveu o evento de História Oral (ERRANTE, 2000). Esse processo é 
uma das premissas elementares da metodologia na perspectiva em que a entendemos: as narra-
tivas são uma composição resultante da interação entre o pesquisador e os sujeitos entrevistados 
(PORTELLI, 2016), configurando-se como algo singular. 

O Quadro 1 apresenta as entrevistadas, que compartilharam suas memórias por meio de 
entrevistas gravadas em formato de áudio e que posteriormente foram transcritas e devidamen-
te autorizadas pelas participantes. Organizamos as entrevistadas pelas iniciais de seus nomes, 
entendendo que tal escolha, incomum nos estudos inseridos no campo da História Oral, seria o 
mais adequado para esta escrita. 
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Quadro 1 – Dados das entrevistadas

Nomes (abreviação)1 Idade e cidade natal Período e tempo de trabalho

H.D. 82 anos, Pelotas/RS  5 anos - 1953-1958 

I.M. 70 anos, Montenegro/RS 6 anos - 1955-1961

N.H. 65 anos, Boa Vista do 
Herval/RS 

Iniciou em 1959 e trabalhou 
por 47 anos na instituição

V.H.S 71 anos, Boa Vista do 
Herval/RS 1954 - 1958

V. A. 69 anos, Montenegro/RS 1953 - 1958

Fonte: Organizado pelas autoras (2021).

As memórias que emergiram desse processo trouxeram à tona concepções, vivências e 
sonhos de mulheres que, em sua juventude, deixaram a casa dos pais e a vida doméstica para se 
vincularem a um emprego formal longe da realidade que conheciam até então. Michelle Perrot 
(2017) tem se dedicado a pensar não a história de mulheres específicas e suas biografias, mas 
todo esse conjunto que, após maio de 19682 e os movimentos de mulheres que começaram a 
surgir a partir da década de 1970 por todo o mundo, mostrou que elas têm uma história e que 
esta se transformou. Ainda segundo Perrot (2017, p. 14), a história das mulheres “[...] partiu de 
uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada para chegar a uma história 
das mulheres no espaço público da cidade, do trabalho, da política, da guerra, da criação”. Aqui, 
temos um pequeno excerto que apresenta aspectos das ações de mulheres comuns e seu deslo-
camento entre a vida doméstica e pública, nesse caso, vinculada ao mundo do trabalho.

A memória, elemento base do acervo empírico deste texto, é fruto de um processo que 
envolve a lembrança, o esquecimento, o silenciamento e certa romantização do vivido. Mario 
Quintana explicita essa romantização da memória ao fantasiar em seus escritos que “[...] a me-
mória tem uma bela caixa de lápis de cor” (QUINTANA, 2006, p. 159). Ao escrever tais palavras, 
o escritor explicita que, independentemente de como foi o passado, aquele que o rememora irá, 
com as lentes de hoje, colori-lo com as cores que assim o quiser, ou seja, ainda que este tenha 
sido de lamúrias e infortúnios, a narrativa de memória poderá reconstruí-lo como belo e alegre.

Seguindo em perspectivas semelhantes ao do poeta gaúcho, Alberti (2004), ao utilizar a 
expressão “fascínio do vivido”, remete ao trabalho do pesquisador que utiliza a metodologia de 
História Oral para ouvir, de diferentes sujeitos, suas experiências de vida: “[...] sua narrativa aca-

1 Prezando o processo de avaliação às cegas, optamos por suprimir os nomes completos das entrevistadas e da ins-
tituição de ensino à qual foram veiculadas. Desse modo, as participantes do estudo serão apresentadas por meio de 
siglas com a abreviação de sua identificação.
2 Em seu sentido estrito, designa o quinto mês de 1968, quando principalmente Paris, mas também outras cidades 
francesas, foi palco não de uma, mas de pelo menos três crises que acabaram confluindo e se alimentando mutua-
mente: crise estudantil, operária e política (BASSETS, 2018).
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ba colorindo o passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um indivíduo 
único e singular em nossa história, um sujeito que efetivamente viveu” (ALBERTI, 2004, p. 14).

Para Alessandro Portelli (2010), o fato de contar “a história” é diferente de “contar histó-
rias”, dado que as muitas histórias pessoais e ou folclóricas de um determinado grupo “[...] têm 
uma existência autônoma na memória de indivíduos ou de grupos sociais, que as relembram e 
as transmitem dialogicamente”. Já para a narração oral da história de vida ou de alguma expe-
riência passada, deve haver um encontro pessoal ocasionado pela pesquisa de campo, no qual 
pesquisador e narrador se encaram frente a frente, “[...] os conteúdos da memória são evocados 
e organizados verbalmente no diálogo interativo entre fonte e historiador” (PORTELLI, 2010, 
p. 19).

Por conseguinte, as entrevistas orais se transformam nos “eventos que contam”, assegura 
Errante (2000). Porém, adverte a pesquisadora, por essas entrevistas serem intermediadas pelo 
trabalho da rememoração, há que se considerar o fato de que “[...] memória não é simplesmente 
um exercício de lembranças; há muitas formas de rememorar e diferentes razões por que nós 
queremos (ou não queremos) rememorar” (ERRANTE, 2000, p. 143). 

Posto isso, cabe ainda enfatizar que entendemos e analisamos as narrativas de memó-
rias dessas mulheres trabalhadoras enquanto uma representação do passado vivido. Conforme 
Chartier (2011, p. 16), “[...] sempre a representação das práticas tem razões, códigos, finalidades 
e destinatários particulares. Identificá-los é uma condição obrigatória para entender as situações 
ou práticas que são o objeto da representação”. Nesse sentido, a fim de compreendermos as práti-
cas narradas por essas trabalhadoras e suas vivências dentro e fora da instituição de ensino, local 
de seu labor, tomar suas narrativas enquanto representação desse passado torna-se a premissa 
deste estudo.

MULHERES, EDUCAÇÃO 
E TRABALHO

Os papéis das mulheres e seu espaço na sociedade são temas amplamente discutidos 
na atualidade. Estudos como os organizados por Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro 
(2018) discutem a presença e as representações do feminino no Brasil em diferentes esferas: 
no trabalho, na família, nas políticas, na vida pública e privada. Os textos presentes nesta obra 
analisam aspectos como “[...] gênero, classe social, faixa etária, ‘raça’ e etnicidade” (p. 11). Além 
disso, o feminismo e temas adjacentes ao ser mulher estão presentes em produções culturais de 
grande repercussão, como séries de serviços de streaming, literatura e cinema3. Movimentos 
como o “Ni una menos”, na Argentina, do coletivo feminista chileno “Las Tesis”, e mesmo o “Me 
Too”4, campanha que se difundiu pela internet, são evidências da efervescência em que os de-

3 Como exemplo, mencionamos aqui produções como “The Handsmaid’s Tale”, obra de Margaret Atwood, que deu 
origem à série homônima. No livro, uma sociedade distópica anula as mulheres e impõe a determinadas delas a 
função exclusiva de reprodutoras. Na série, esse contexto se expande e temos na protagonista da história uma espécie 
de heroína que resiste a tal sistema. No cinema, produções de grande alcance como “Viúva Negra” (2021) e “Mulher-
-Maravilha” (2017) exaltam o empoderamento e o protagonismo feminino. Não é nossa intenção analisar o mérito 
e intencionalidade destas produções, de modo que as utilizamos como exemplos da ascensão do tema em questão. 
4 Os movimentos argentino e chileno mobilizam pautas caras às mulheres e seus direitos. Já o “Me Too” é um mo-
vimento mais difuso que se proliferou pela internet e denuncia casos de assédio sexual. 
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bates que envolvem as mulheres se encontram. Embora tais questões não estejam diretamente 
vinculadas ao escopo deste texto, entendemos que é essencial situar o contexto em que ele está 
sendo escrito.

Assim, é preciso nos voltarmos para a história a fim de buscarmos respostas e compreen-
dermos a importância e a necessidade de tal debate na contemporaneidade, uma vez que o 
silenciamento e a invisibilidade feminina nesses diferentes grupos sociais se fizeram presentes 
durante um longo período. Perrot (2017, p. 16) ressalta que “[...] as mulheres ficaram muito tem-
po fora desse relato [da história], como se, destinadas à obscuridade de uma inenarrável repro-
dução, estivessem fora do tempo, ou pelo menos, fora do acontecimento”. As mudanças culturais 
e tecnológicas desenvolvidas no século XX e, mais pontualmente, as duas grandes guerras mun-
diais, proporcionaram a inserção das mulheres em espaços de onde até então eram excluídas ou 
rechaçadas, como o mundo do trabalho e das ciências. 

Desse modo, a mulher passou a ser requisitada para determinadas atividades que costu-
mavam ser exclusivamente reservadas ao homem. O dinamismo dos acontecimentos do século 
XX impõe que as mulheres deixem a vida doméstica e passem a executar funções para além do 
seu lar e dos cuidados com a família. Como aponta Mandelbaum (2019), é importante men-
cionar que essa inserção corresponde às mulheres de classe média dos centros urbanos, pois a 
mulher pobre sempre trabalhou, seja no meio rural ou nas cidades. Nesse espaço, a mão de obra 
da mulher pobre era explorada para a execução de trabalhos domésticos, como os de lavadeira, 
doceira e serviços de limpeza. Da mesma forma, muitas vezes, essas mulheres ficavam com a 
incumbência de sustentar sua casa e cuidar sozinhas dos filhos, “[...] a organização familiar dos 
populares assumia uma multiplicidade de formas, sendo inúmeras as famílias chefiadas por 
mulheres sós” (SOIHET, 1997, p. 362).

As mulheres entrevistadas neste estudo certamente não pertenciam ao que se chama de 
classe média, no entanto, também não são mulheres que nasceram e cresceram em periferias 
de centros urbanos. Trata-se de mulheres que, vivendo em um espaço com características ru-
rais/coloniais5 – trabalho na roça desde cedo, família numerosa, forte religiosidade –, viam-se 
sempre diante da necessidade de trabalhar para contribuir com a manutenção familiar. Nesse 
sentido, o trabalho na escola não era exatamente para sustentar a família ou mesmo uma ques-
tão de sobrevivência mais severa. A oportunidade de trabalhar em um local fora do seu meio 
de origem representava uma forma de emancipação e chance de estudo, o que nem sempre era 
possível por questões de infraestrutura ou familiares. 

A ampliação da presença da mulher nos espaços de trabalho ocorre de maneira gradual, 
sobretudo nos anos seguintes ao término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Assim, as 
mulheres de classe média começam a se inserir em profissões e atividades até então restritas aos 
homens. Apesar disso, persistem as visões de mundo que procuram designar às mulheres seus 
modos de ser e estar no mundo. Nos manuais de educação infantil do início do século XX, é 
possível observar que as brincadeiras visavam a um cuidado com o corpo feminino e a uma pre-
disposição do lugar que essa criança deveria ocupar na fase adulta: “[...] para elas, agora, apenas 

5 As mulheres entrevistadas neste estudo são descendentes de imigrantes alemães. Assim, viveram em zonas cujo 
modo de vida é marcado por costumes e práticas desenvolvidas no processo de colonização promovidos por esses 
imigrantes. Desse modo, o trabalho na roça, as dificuldades ou impossibilidade de acesso aos estudos e casamentos 
antes mesmo dos 20 anos eram bastante comuns. Ritter (2018) diz que, em relação ao trabalho, as mulheres que 
viviam nessas zonas de imigração deveriam ter todo o tempo ocupado, sem espaço para ociosidade. Portanto, 
quando não estavam em lides do campo ou tarefas domésticas, dedicavam-se ao artesanato, jardinagem e afins.
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as bonecas, as panelinhas, os ferros de passar, as imitações de tanques de lavar roupa” (AREND, 
2018, p. 71). A mesma autora explica que uma mudança nas brincadeiras estipuladas para meni-
nos e meninas se observou no início do período republicano brasileiro, o que chamou a atenção 
de médicos, pedagogos e, posteriormente, de psicólogos. Percebe-se, então, que este ideário 
gestado no início do século XX persistiu diante do processo de modernização da sociedade.

 “NÃO PUDE ESTUDAR, ISSO QUE EU LAMENTO ”: 
NARRATIVAS DE MULHERES TRABALHADORAS

Margareth Rago, historiadora e pesquisadora, ao trabalhar com narrativas e escritas de 
mulheres, afirma que “[...] escrever-se é, portanto, um modo de transformar o vivido em expe-
riência, marcando sua própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualidade” (RAGO, 
2013, p. 56). Entendemos que a narrativa oral realiza essa mesma função destacada pela autora, 
uma vez que, ao narrar passagens de sua trajetória, cada mulher está se reconstruindo e tor-
nando sua vivência como elemento constitutivo de uma história maior. Destarte, nesta seção, 
iremos apresentar a discussão realizada a partir do acervo empírico mencionado anteriormente. 
As narrativas de memórias desse conjunto de senhoras remetem às suas experiências de vida 
antes e durante seu período de trabalho na instituição de ensino. 

Ao rememorar como chegaram até a referida instituição de ensino para trabalhar, as histó-
rias foram diversas, mas existem semelhanças nas falas: todas moravam em cidades interioranas 
e alguém as indicou para esta vaga de trabalho, seja o professor, como no caso de I. M. e V. A., 
seja a irmã, como no caso de V. H. S. e N. H. Além disso, por mais que gostassem de morar com 
os pais “na roça”, termo utilizado por elas para se referir à localidade onde moravam, assim que 
souberam da existência da vaga ou que foram chamadas para trabalhar, não pensaram duas 
vezes antes de aceitar, conforme N. H. narrou durante a entrevista: “Eu me mandei no outro dia 
pra lá, porque eu queria continuar os estudos e eu tinha assim, muita vontade de ir, fazer alguma 
coisa mais tarde, algo diferente, não queria ficar lá no interior, não que não fosse bom lá, mas eu 
sentia necessidade de progredir” (N. H., março/2009).

 A cena descrita pela entrevistada N. H. é recorrente no primeiro período do século XX 
no Brasil, de acordo com o que aponta Arend (2018). Muitas jovens de famílias pobres come-
çaram a trabalhar desde muito cedo para ajudar no orçamento da família e, com uma extensa 
jornada de trabalho, muitas meninas eram impossibilitadas de frequentar o espaço escolar: “As 
que conseguiam fazê-lo procuravam ao menos completar o antigo curso primário, pois o fato 
de serem alfabetizadas poderia lhes proporcionar maiores chances no mercado de trabalho” 
(AREND, 2018, p. 76). 

Ademais, Arend (2018) explica que muitas famílias não tinham preocupação com o es-
tudo de suas filhas, uma vez que entendiam que o conhecimento informal recebido no lar já 
bastava para ajudar em casa e continuar a manter sua família na fase adulta, quando casassem. 
Nas famílias do meio rural, esse pensamento ainda era mais resistente, já que as mulheres, além 
de realizarem os trabalhos domésticos, deveriam também ajudar nas lidas agrícolas, não se ob-
servando a necessidade de elas receberem um ensino formal. É importante mencionar que, com 
o êxodo rural ocorrido entre os anos 1950 e 1960, essa configuração começa a se alterar e o en-
sino formal passa a ser essencial para uma melhor inserção no mercado de trabalho nos centros 
urbanos.
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Essa mudança ocorreu paulatinamente e esteve muito vinculada às necessidades e menos 
a uma concepção que reconhecia nos processos formativos institucionalizados um elemento 
importante para as mulheres, “[...] a educação com vistas a um futuro profissional e, conse-
quentemente, o investimento em uma carreira eram bem menos valorizados para as mulheres 
que para os homens devido à distinção social feita entre feminino e masculino” (PINSKY, 2018, 
p. 625). Assim, apesar de nos anos 1950 a educação ainda ser majoritariamente voltada para o 
público masculino, a autora aponta que, com o desenvolvimento econômico desse período, os 
níveis de escolaridade das mulheres acabaram, aos poucos, aproximando-se dos homens. 

Em suma, a oferta de trabalho nessa instituição de ensino surgiu para essas mulheres como 
uma oferta e uma oportunidade de mudar e melhorar suas condições de sustento e sobrevivên-
cia, entendendo essa mudança como um progresso em suas trajetórias de vida. Percebemos essa 
procura por uma mudança de vida ao olharmos para a narrativa de V. H. S: “Na roça não dava 
mais muito né, a gente não podia nem comprar uma roupa nova e nem nada [...] eu não queria 
sair de casa, mas o mais depressa, quando ela disse assim ‘eu vim te buscar’ ah mas eu vou, daí no 
outro dia eu já fui” (V. H. S., dezembro/2008). Como é possível constatar, o emprego na escola 
não era algo almejado, mas, uma vez ofertado, tornou-se o promotor de novas perspectivas e 
expectativas, revestido de um viés emancipatório.

Outro ponto que se destaca nas narrativas é o fato de que todas chegaram à escola muito 
jovens, com exceção de H. D., que já estava com um pouco mais de 26 anos de idade quando saiu 
de sua cidade natal para trabalhar na escola. V. A., por sua vez, chegou à instituição com apenas 
13 anos e logo começou a trabalhar. O seu deslocamento para essa instituição se deu com o ob-
jetivo de estudar para tornar-se professora, que constituía o seu maior sonho: “Eu vim com um 
objetivo, mas não consegui ele na hora. Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas, se tu queres 
aprender, só olhando tu já vai aprender alguma coisa [...] eu acho que valeu pra mim, não pude 
estudar isso que eu lamento” (V. A., fevereiro/2009). Perrot (2017) diz que o acesso à educação 
e à instrução é umas das mais antigas reivindicações do movimento feminista, pois “[...] ele co-
manda tudo: a emancipação, à promoção, o trabalho, à criação, o prazer” (p. 159). Como visto, 
não foi possível o acesso à educação formal do modo que V. A. ambicionava, porém, ela entende 
ter passado por aprendizagens válidas.

Sobre o trabalho desenvolvido na instituição, as narrativas destacaram a rígida rotina não 
somente em relação aos alunos, como também às funcionárias. O hábito de se revezar para 
acordar cedo para preparar as refeições dos alunos, professores e funcionários, que também mo-
ravam na instituição, a rotina da limpeza das salas da escola, dos dormitórios, da cozinha e dos 
banheiros. De acordo com V. A., tudo era muito bem organizado entre elas: “Nós morávamos 
lá, então o trabalho, de manhã nós tínhamos trabalho, era assim, tudo [organizado] essa semana 
a fulana lava a louça as outras secavam, na outra semana era trocado e a limpeza era sempre a 
mesma coisa, tinha que fazer sempre toda a semana” (fevereiro/2009).

As suas narrativas sobre o dia a dia da escola, sobre o trabalho e as atividades por elas 
desempenhadas levam-nos a perceber suas diferentes formas de organização do tempo e do 
espaço, revelando suas variadas “maneiras de fazer” no cotidiano escolar. As tarefas perpassam 
a divisão das atividades de limpeza, preparação da alimentação dos alunos e professores, bem 
como as demais ações que o ambiente escolar demanda. Da mesma forma, faziam o ajuste en-
tre elas do seu tempo livre, como as saídas para assistirem a um filme no cinema à noite e os 
passeios nas tardes e finais de semana de folga. Nesse sentido, para além do desenvolvimento 
de atividades inerentes à sua condição de trabalhadoras, vemos também ações vinculadas à sua 



291

“NÃO PUDE ESTUDAR, ISSO QUE EU LAMENTO”: NARRATIVAS DE MULHERES TRABALHADORAS DE UMA ESCOLA NORMAL 
NA REGIÃO SUL DO BRASIL (1953-1966)

condição de jovens moças, fazendo-nos perceber em seu cotidiano “[...] as mil práticas pelas 
quais usuários se apropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” 
(CERTEAU, 2014, p. 41).

Quando questionadas sobre terem horários livres para passeios e lazer, muitas foram as 
histórias rememoradas das tardes de folga, dos finais de semana e dos períodos de férias esco-
lares. Frequentavam a igreja, grupos de jovens, bailes, faziam visitas às famílias nos finais de 
semana de folga e, nas tardes livres, que recebiam uma vez por semana, aproveitavam para ir ao 
médico, dentista, comprar o que necessitavam ou simplesmente caminhar pelo centro da cidade. 
V. A. (fevereiro/2009) recordou que “[...] cada mês, uma tinha folga em domingo, nem precisava 
levantar, era dia de princesa, não levantava, não fazia nada, aquele domingo era só dela”.

Os diferentes modos como essas senhoras reconstruíram seu passado quando trabalha-
doras em um espaço educativo e narraram suas experiências enquanto jovens dedicadas às suas 
responsabilidades de organização, limpeza e alimentação ajudam-nos a compreender seu co-
tidiano, seus espaços habitados e as relações estabelecidas entre elas mesmas e entre elas e os 
outros da instituição. Chartier (2011, p. 23) explica que “[...] as representações possuem uma 
energia própria, e tenta convencer que o mundo, a sociedade ou o passado é exatamente o que 
elas dizem que é”. Em vista disso, tal movimento de compreensão do passado vivenciado por es-
sas mulheres trabalhadoras nos é possibilitado, uma vez que entendemos essas narrativas como 
representações.

De acordo com o que já expusemos, as entrevistadas ingressaram muito jovens para tra-
balhar na instituição, e suas idades coincidiam com as de alunas e alunos que lá estudavam, 
aspecto este destacado em suas narrativas. Assim, os estudantes tinham certa proximidade com 
as trabalhadoras, o que fazia com que se sentissem à vontade para solicitar que elas guardassem 
mais de determinado lanche, quando era do seu agrado, ou até mesmo ajudar em alguma tarefa 
desenvolvida por elas, conforme recordou N. H. (março/2009): “Sábado de tarde, eu lembro que 
nós tínhamos que escolher feijão para a semana toda. Nós sentávamos lá fora, num corredor, que 
tinha lá na escola velha e escolhíamos feijão sábado de tarde. Às vezes, as alunas nos ajudavam, 
tomavam chimarrão junto até às seis horas”.

No conjunto de narrativas, as entrevistadas fizeram menções recorrentes ao relaciona-
mento próximo com os alunos e com os professores. Elas disseram que sempre eram muito bem 
tratadas e que na escola não se sentiam excluídas: “A gente era bem tratado ali, não tinha essa 
‘não esses são os serventes’, isso não tinha lá, era tudo amigo” (V. H. S., dezembro/2008). Segundo 
seus relatos, os professores e alunos se dirigiam até a cozinha, conversavam com elas e não eram 
indiferentes a elas. A relação que se estabelecia com os alunos, assim como com os professores, 
foi representada por uma relação de respeito e amizade.

A questão da remuneração pelas atividades desempenhadas e do registro formalizado em 
carteira de trabalho também foi um dos tópicos rememorados pelas entrevistadas. Nesse ponto, 
as narrativas convergiram para um mesmo ponto: recebiam pouco, porém, ganhavam “cama, 
comida e roupa lavada”. A carteira de trabalho, direito instituído anos antes pelo Governo Fe-
deral, foi assinada para elas. Contudo, evidenciou-se em suas narrativas um desconhecimento 
sobre o que esse documento significava: 

Então, como nós trabalhávamos nós reclamávamos da carteira profissional e a gente 
nem sabia ao certo como era assim uma carteira profissional [...] eu acho que no Minis-
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tério, eles disseram pra ele [o diretor] também que nós tínhamos que ter carteira, mas 
só que a gente não ganhou nada pago, assim, quando saímos, de fundo essas coisas, 
a gente não ganhou nada, e eu pensei que essa carteira nem valia, sabe? Aí, eu fui e 
rascunhei toda ela, fiz desenhos lá dentro um monte de coisa, mas depois que eu tinha 
saído de lá (V. A., fevereiro/2009).

 A narrativa de V. A. nos provoca a observar a situação do trabalho formal para mulheres 
e o conhecimento em torno do assunto. Ainda que elas reclamassem e, de certa forma, exigissem 
o registro de suas funções em um documento oficial de vínculo empregatício6, o entendimento 
a respeito da função e a importância do documento entre elas ainda eram escassos, uma vez que 
as leis trabalhistas eram, nesse período que aqui abordamos, algo relativamente novo em um 
país de passado escravocrata e com relações de trabalho marcadas pela informalidade, explora-
ção e ausência de direitos. 

Entre as falas, percebeu-se o desapontamento demonstrado por V. H. S. com relação à 
educação dos trabalhadores por parte da escola. Falou que a escola prometeu dar estudo aos tra-
balhadores, mas, durante seus anos de trabalho lá, não vivenciou isso. H. D. também registrou 
que queria estudar, aprender a tocar harmônio, que gostava de ouvir a aluna tocar, mas que a 
escola não se interessava em lhes proporcionar o ensino. Da mesma forma, V. A., que se trans-
feriu para a instituição com a intenção de estudar e cursar o Normal para realizar o seu sonho 
de tornar-se professora, não teve a oportunidade de estudar durante os cinco anos em que ali 
trabalhou. Somente N. H. rememorou sobre a possibilidade de algumas aulas que recebeu da 
instituição, mas, como relatou, nunca como “[...] aluna oficial da escola” (N. H. março/2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta pesquisa, fizemos uma incursão em um acervo empírico construído 
para um estudo mais amplo. Ao fazer este mergulho, o material foi escrutinado com novas len-
tes, resultando na discussão aqui apresentada. Assim, nos debruçamos sobre o acervo a partir da 
perspectiva da história das mulheres e, com isso, tensionamos as narrativas de memórias de um 
grupo de senhoras sobre sua inserção no mundo do trabalho.

Ao mirarmos o conteúdo produzido pelas entrevistas orais, muitas similitudes foram ob-
servadas. Apesar de se relacionarem a vivências e experiências singulares, as narrativas apre-
sentaram diversos pontos de convergência em suas múltiplas formas de apreensão da realidade. 
Suas memórias reportam-se ao período da infância, do convívio familiar, ao seu primeiro con-
tato com o mundo externo aos seus lares, ao primeiro contato com o mundo do trabalho, sendo 
memórias de um tempo em que as mulheres buscavam seu espaço e sua inserção a esse campo 
de domínio quase que exclusivamente masculino. 

O texto evidenciou que o trabalho na referida instituição foi visto como uma possibilida-
de de transcender seu contexto de origem e desenvolver uma espécie de crescimento pessoal. 
Entretanto, nem sempre essa expectativa se consolidou, de modo que, mesmo estando em uma 

6 No Brasil, as leis trabalhistas e a carteira de trabalho assinada foram instituídas pelo presidente Getúlio Vargas 
no ano de 1932, assegurando aos trabalhadores uma garantia de direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, 
benefícios previdenciários e fundo de garantia por tempo de serviço.
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instituição de ensino, o avanço nos estudos não foi uma possibilidade para essas mulheres. Além 
disso, seus relatos evidenciam suas percepções sobre o espaço escolar e seu funcionamento em 
diferentes segmentos.

Entre as muitas formas de narrar-se e de rememorar essa introdução no espaço escolar, 
não como estudantes, mas sim na qualidade de trabalhadoras, encontram-se a organização, as 
amizades, os laços afetivos, as reivindicações, as frustrações, e, apesar dos desencantos, ficaram 
as muitas e distintas aprendizagens, em particular o “aprender a aprender”: aprender a limpar 
de forma correta um banheiro, a cozinhar para um número grande de pessoas, a comandar um 
fogão diferente do da casa dos pais, a manusear as panelas de tamanhos e pesos variados, a ad-
ministrar o dinheiro para ter até o final do mês. Por fim, de todo esse conjunto de lembranças 
e esquecimentos, ficaram as múltiplas aprendizagens: “A gente aprende, aprende a ser gente” (V. 
A., fevereiro/2009).

REFERÊNCIAS

ALBERTI, V. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

AREND, S. F. Trabalho, escola e lazer. In: PINSKY, C. B.; PEDRO, J. M. (Orgs.). Nova História 
das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018.

BASSETS, M. 50 anos depois do Maio de 68: essa data nunca se extinguirá. El País, 04 de maio de 
2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/23/cultura/1524504798_329892.
html. Acesso em: 08 jun. 2021.

BURKE, P. A Escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1992.

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Tradução: Ephaim Ferreira Alves. 
Petrópolis: Vozes, 2014.

CHARTIER, R. Defesa e ilustração da noção de representação. Fronteiras, Dourados, v. 13, n. 
24, p. 15-29, jul./dez. 2011.

CUNHA, M. T. Nas margens do instituído: memória/educação. Revista História da Educação, 
Pelotas, p. 39-46, abr. 1999.

ERRANTE, A. Mas Afinal, A Memória é de Quem? Histórias Orais e Modos de Lembrar e 
Contar. História da Educação: ASPHE/FaE/UFPEL, Pelotas, n. 8, p. 141-174, set./2000.

MANDELBAUM, B. A mudança do lugar da mulher na sociedade. YouTube, 2019. (8m02s). 
Disponível em: https://youtu.be/KMrBaj33kz4. Acesso em: 03 out. 2021.

PERROT, M. Minha História das mulheres. São Paulo: Contexto, 2017.

PINSKY, C. B. Mulheres dos anos dourados. In: DEL PRIORE, M.; PINSKY, C. B. (Orgs.). 
História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018.

PINSKY, C. B.; PEDRO, J. M. (Orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2018.

PORTELLI, A. Ensaios de história oral. São Paulo: Letra e Voz, 2010.



294

“NÃO PUDE ESTUDAR, ISSO QUE EU LAMENTO”: NARRATIVAS DE MULHERES TRABALHADORAS DE UMA ESCOLA NORMAL 
NA REGIÃO SUL DO BRASIL (1953-1966)

PORTELLI, A. História Oral como arte da escuta. São Paulo: Letra e Voz, 2016.

QUINTANA, M. Caderno H. 2. ed. São Paulo: Globo, 2006.

RAGO, M. A aventura de contar-se: feminismos, escritas de si e invenções da subjetividade. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2013.

RITTER, S. Mulheres imigrantes alemãs no Rio Grande do Sul: uma análise das construções e 
discursos. Ágora, Santa Cruz do Sul, v. 20, n. 01, p. 102-111, jan./jun. 2018.

SOIHET, R. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: DEL PRIORE, M. (Org.). História 
das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.



295

O APELO TECNOLÓGICO 
DA FACILIDADE: 
SERIOUS GAMES 
E GAMEFICAÇÃO
Danilo Bantim Frambach (UERJ)

A noção de que ensinar é facilitar o aprendizado não é nova, e muitas vezes ten-
tadora. Na verdade, não é de se estranhar que uma sociedade tão apressada 
e individualista como a nossa deseje tanto se desenvolver da maneira mais 
rápida, conveniente e simples possível. É nisso, afinal, que implica a facilidade: 

os resultados esperados só podem ser alcançados rapidamente – isto é, no ritmo exigido pelo 
neoliberalismo – se os processos, as tarefas e os esforços necessários tiverem sua complexidade 
e profundidade reduzidos a tal ponto até que todas as dificuldades sumam em meio a soluções 
milagrosas. 

Entre as tantas tentativas que, na história da formação humana, visaram revolucionar a 
pedagogia, tornando o aprendizado algo fácil e prazeroso, algumas das mais renitentes atendem 
pelo termo lúdico, isto é, o uso de jogos como recurso metodológico, tendo em vista levar os alu-
nos a agregar mais conhecimento por meio de uma aprendizagem prazerosa e significativa. Com a 
sua popularização, os videogames passaram a ocupar um lugar de destaque nas discussões como 
ferramentas viáveis de aprendizado, e é nesse contexto que dois conceitos ganham protagonis-
mo: os chamados serious games, jogos desenvolvidos com o intuito de ensinar uma habilidade 
específica para seus usuários; e a gameficação, a utilização de aspectos próprios do universo dos 
jogos eletrônicos em contextos que não são de jogos. 

Apesar de suas diferenças, ambos compartilham dos objetivos genéricos e claramente con-
teudistas que destacamos anteriormente: agregar mais conhecimento por meio de uma apren-
dizagem prazerosa e significativa. É a partir disso que o presente trabalho pretende apresentar e 
analisar de maneira crítica os serious games e a gameficação: como eles auxiliam a nossa reflexão 
sobre a prática da formação humana? 

É evidente o espaço que os videogames e a chamada “cultura gamer” ocupam em nossa 
sociedade. E dada a proporção dessa cultura em nosso cotidiano, era de se esperar tentativas 
de aproximação entre ela e outros âmbitos de nossa vida, em especial, na educação. É a partir 
dessas tentativas – engendradas especialmente pelo meio coorporativo, que viu nelas uma nova 
forma de treinar seus funcionários – que nascem os serious games e a gameficação. Os chamados 
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serious games1 (jogos sérios) são jogos desenvolvidos sem o propósito de entreter, mas de treinar 
os indivíduos a resolver ou investigar um determinado problema preestabelecido (GROH, 2012, 
p. 40). 

Por sua vez, a gameficação (termo traduzido do inglês gamefication) não representa, em 
si, um tipo de jogo. Na verdade, ela é o processo de incorporar aspectos próprios do game-de-
sign (mecânicas, dinâmicas, interfaces etc.) em contextos diferentes daqueles dos jogos digitais 
(GROH, 2012, p. 40-41). Exemplos de gameficação não faltam: desde os “likes” do Facebook, 
sistemas de pontos em aplicativos de exercícios que permitem a competição entre os usuários, 
até a sua utilização para treinamentos em empresas2. Assim, à primeira vista, nosso próprio 
modelo educacional já soaria como uma gameficação: os alunos precisam alcançar um número 
específico de pontos em cada matéria para conseguirem “passar de nível”. Esta, no entanto, seria 
uma visão simplória. Segundo Groh, o que vai definir a gameficação são três princípios: (1) o de 
relação (relatedness, em inglês), isto é, a necessidade universal de interagir e estar conectado aos 
outros; (2) o de competência (competence), que se refere à necessidade universal de ser efetivo 
e de dominar um problema em determinado contexto; e (3) o de autonomia (autonomy), que 
aborda a necessidade universal de controlarmos nossas próprias vidas – que nos jogos significa 
a liberdade de decidir se entramos ou não no jogo3 (GROH, 2012, p. 41). 

Com efeito, a diferença entre esses dois tipos de recurso pode ser resumida da seguinte 
forma: enquanto os serious games são jogos propriamente ditos, construídos com o intuito es-
pecífico de treinar ou instruir em alguma habilidade já definida, a gameficação visa emular a 
estrutura de um jogo em contextos externos aos jogos, e que, normalmente, em nada se relacio-
nariam com eles. 

LUDUS E PAIDIA

Se quisermos compreender como os serious games e a gameficação podem se relacionar 
com a formação humana, é necessário entendermos melhor o que é um jogo e o que é jogar. Para 
isso, nos voltamos para a análise de Roger Caillois em Os jogos e os homens. Ao fazer uma longa 
classificação sobre eles, decorrente das sensações e experiências que nos proporcionam, o autor 
reconhece que podemos

[...] ao mesmo tempo organizá-los entre dois polos antagonistas. Em uma extremida-
de reina, quase integralmente, um princípio comum de divertimento, de turbulência, 
de improvisação livre e de alegria despreocupada, por onde se manifesta uma certa 
fantasia incontrolada que pode ser designada com o nome de paidia. Na extremidade 
oposta, essa exuberância marota e impulsiva é quase que inteiramente absorvida, pelo 

1 O termo e sua definição são normalmente creditados a Clark C. Abt. Cf. ABT, C. Serious Games. New York: The 
Viking Press, 1970.
2 Um caso interessante é o da Gerdau, que passou a utilizar da gameficação e da realidade virtual para o treinamento 
de Análise Preliminar de Risco (APR). Ver: https://itforum.com.br/noticias/gerdau-investe-em-gamificacao-e-rea-
lidade-virtual-para-treinamentos-de-seguranca/ Acesso em: 01 ago. 2021.
3 Em outras palavras, essa “autonomia” se relaciona ao fato de que jogar é um ato voluntário. É importante diferen-
ciá-la do tipo de autonomia necessária para a formação humana, que não se limita a uma escolha pessoal.

https://itforum.com.br/noticias/gerdau-investe-em-gamificacao-e-realidade-virtual-para-treinamentos-de-seguranca/
https://itforum.com.br/noticias/gerdau-investe-em-gamificacao-e-realidade-virtual-para-treinamentos-de-seguranca/
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menos disciplinada, por uma tendência complementar, contrária em certos aspectos, 
mas não em todos, a sua natureza anárquica e caprichosa: uma necessidade crescente 
de curvá-la às convenções arbitrárias, imperativas e propositalmente incômodas, de 
contrariá-la sempre mais, erguendo diante dela obstáculos mais e mais embaraçosos 
para que lhe seja cada vez mais difícil chegar ao resultado desejado. Este permanece 
perfeitamente inútil, exigindo mesmo assim uma quantidade sempre maior de esfor-
ços, de paciência, de destreza ou de engenhosidade. Ludus é o nome que dou a este 
segundo componente. (CAILLOIS, 2017, p. 39).

Ludus e paidia se tornam inseparáveis no momento da instituição das regras. Todavia, es-
sas regras não podem ser completamente restritivas, e devem permitir algum nível de liberdade, 
fundamental para que, em meio ao jogar, surja alguma fantasia ou distração. Em suma, é ela que 
o autor chama de paidia, e que, em diversos jogos, está aliada ao ludus, que ele resume como “o 
gosto da dificuldade gratuita” (CAILLOIS, 2017, p. 55-56).

Enquanto paidia (jogar) descreve comportamentos e sentidos expressivos, livres, im-
provisados, ludus (jogos), por outro lado, caracteriza um jogar baseado em regras e 
em objetivos determinados. [...] No caso da gameficação, estamos falando dos ele-
mentos de design dos jogos (i.e ludus), pois críticos tanto da academia quanto da in-
dústria indicam o foco da gameficação quase que exclusivamente no ludus, deixando 
pouco espaço para a paidia. (GROH, 2012, p. 39).

Se as práticas gameficadas focam quase que exclusivamente no ludus para atingir seus 
objetivos, o mesmo ocorre com os serious games. Neles, a principal finalidade é a solução de um 
problema e visam treinar os usuários para a aquisição de uma determinada capacidade. Como 
exemplo, temos os diversos simuladores, que como o nome já diz, simulam as experiências de 
uma certa situação. É o caso dos simuladores que recentemente foram utilizados nas autoescolas 
do país – que pretendiam ensinar as habilidades necessárias para a direção segura de um auto-
móvel. 

No entanto, o gênero “simulação” faz sucesso mesmo fora de ambientes de treinamento, 
como é o caso do “Microsoft Flight Simulator”, um jogo criado como um simulador amador4 
de aviação civil. A premissa é simples: viajar do ponto x ao ponto y enfrentando problemas si-
milares aos de um piloto profissional. A última versão do jogo conta com uma reconstrução do 
globo terrestre (com edifícios, montanhas, florestas, oceanos, tráfego e animais) e dos principais 
aeroportos do mundo; além disso, ao acessar a internet, ele emula, em tempo real, as condições 
meteorológicas da região em que o voo esteja sendo realizado. Há ainda a possibilidade de cone-
xão de diversos dispositivos periféricos, tendo em vista aumentar o nível de imersão.

O curioso aqui é que o prazer do jogar não se encontra no ato propriamente dito, mas na 
experiência de solucionar desafios arbitrariamente impostos (voar de um ponto x ao y do mapa, 
por exemplo), tendo a solução do problema nenhum outro objetivo para além da satisfação 
pessoal: 

4 Isso significa que o Microsoft Flight Simulator não é reconhecido como uma ferramenta para o treinamento oficial 
de pilotos (afinal, ele funciona mesmo sem os periféricos que emulariam a complexidade de uma cabine de voo), 
apesar de ser capaz de representar, com bastante precisão, situações reais de um voo.
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Esse motor, que é propriamente o ludus, também se deixa revelar nas diferentes cate-
gorias de jogos, exceto naqueles que se baseiam integralmente em uma pura decisão 
do destino. Aparece como o complemento e como a educação da paidia, que discipli-
na e enriquece. Fornece a ocasião de um treino e, normalmente, resulta na conquista 
de uma determinada habilidade, na aquisição de um controle particular, no manejo 
deste ou daquele aparelho ou na aptidão para descobrir uma resposta satisfatória aos 
problemas de ordem estritamente convencional. (CAILLOIS, 2017, p. 58)

Essa forma de entender o jogo, de criar para ele normas, regras e desafios que não foram 
previstos, é para nós a parte importante do ludus. De fato, se completamente desconectado da 
paidia, o ludus não passa de uma “espécie de quebra-galho destinado a enganar o tédio” (CAI-
LLOIS, 2017, p. 61). É por isso que Caillois identifica as suas formas mais puras em problemas de 
xadrez, anagramas, palavras-cruzadas, entre outras. Em suma, o ludus relaciona-se com uma es-
pécie de desejo primitivo de encontrar entretenimento em obstáculos arbitrários e recorrentes:

[...] Sendo assim, o que chamo ludus representa, no jogo, o elemento cujo alcance 
e fecundidade culturais aparecem como os mais extraordinários. Não se traduz por 
uma atitude psicológica […] mas, ao disciplinar a paidia, trabalha indistintamente 
para dar às categorias fundamentais do jogo sua pureza e sua excelência. (CAILLOIS, 
2017, p. 63)

Dessa maneira, aquilo que nos interessa no ludus é o fato de conseguirmos divertimento 
a partir da superação de desafios, possível a partir do disciplinamento da paidia. De fato, esse 
aspecto limitador do ludus não precisa estar no jogo para que ele seja divertido, mas sem ele, 
haveria apenas caos. Mas se os jogos só são reconhecidos como tais devido a uma dificuldade 
autoimposta, convencionada por aqueles que criam e jogam o jogo, isto é, se só há prazer em 
jogar na medida que o jogo possibilita uma realização pessoal por meio da superação de uma 
dificuldade que inicialmente não precisaria estar lá, por que eles são vistos como facilitadores? 
Em outras palavras, por que os jogos – e aqui, falamos especificamente dos serious games e da 
gameficação – “facilitam” o aprendizado se, na verdade, eles partem da criação de uma dificul-
dade que não precisaria estar lá?

Para todo aquele que já jogou algum videogame na vida, a resposta parecerá óbvia: os 
videogames criam uma ilusão, fazendo tarefas absolutamente complexas parecerem muito sim-
ples. Com alguns toques de botões, ou pequenos movimentos, parecemos obter maestria em 
atividades que, de outra forma, exigiriam anos de esforço e treino contínuos. Usemos como 
exemplo o jogo Just Dance. Nele, os jogadores precisam seguir os passos de dançarinos pro-
fissionais, tendo seus movimentos captados ou pela câmera do console de videogame ou pelo 
sensor de movimento do joystick. Os movimentos dos jogadores então são pontuados pela pro-
ximidade com os passos originais do dançarino na tela e se foram realizados no tempo correto. 
Não é preciso, assim, ser um profissional para conseguir obter uma pontuação alta. Ao oferecer 
recompensas imediatas para movimentos simples, Just Dance consegue fazer a arte de dançar 
parecer algo fácil e sem esforço.
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O SOLUCIONISMO NA 
FORMAÇÃO HUMANA

Assim como todo recurso tecnológico na educação, a gameficação e o uso dos serious ga-
mes podem acabar sendo apenas mais uma simplificação da tarefa da formação humana, que vê 
no uso das TICs a panaceia para todos os desafios da educação. Essa forma de interpretar a tec-
nologia como a salvação para os problemas da humanidade, muito comum em nossa sociedade, 
foi definida por Evgeny Morozov como solucionismo:

A ideologia que legitima e sanciona tais aspirações eu chamo de “solucionismo”. Este 
termo, descaradamente pejorativo, peguei emprestado do mundo da arquitetura e 
do planejamento urbano, onde passou a se referir a uma preocupação doentia com 
soluções sexys, monumentais e limitadas – o tipo de coisa que impressiona o público 
nas Conferências TED – para problemas que são extremamente complexos, fluidos 
e controversos. Esses são os tipos de problemas que, em um exame cuidadoso, não 
precisam ser definidos nas formas singulares e abrangentes que os “solucionistas” 
os definiram; o que é controverso, então, não é a solução proposta, mas a própria 
definição do problema em si. O teórico do design Michael Dobbins tem razão: em 
vez de investigar, o solucionismo presume os problemas que está tentando resolver, 
buscando “a resposta antes que as perguntas tenham sido totalmente formuladas”. A 
maneira como os problemas são compostos importa tanto quanto a maneira como os 
problemas são resolvidos (2013, p. 5-6, tradução nossa).

Hoje, a tecnologia inteligente e todas as nossas conexões sociais podem finalmente ser “in-
seridas” em cada um de nossos atos mundanos, de buscar água na geladeira a acender as luzes 
de nossas casas. E tal advento parece ter mais motivos para ser celebrado do que para escrutínio. 
Da mesma forma, o fato de que os smartfones e as redes sociais nos permitem experiências com 
intervenções que seriam impossíveis no começo do século, parece claramente um desenvol-
vimento positivo. E não é de se surpreender que o Vale do Silício venha, já há algum tempo, 
demonstrando seu interesse em aprimorar praticamente todos os aspectos da nossa existência: 
cidadania, política, cozinhar, publicar, educar. No entanto, na prática, essa busca parte de situa-
ções nas quais as soluções buscam os problemas que elas irão resolver. Por isso, Morozov alerta:

Infelizmente, na maioria das vezes, essa busca sem fim por melhorar – ou o que, ao 
tratar de um contexto diferente, a antropóloga canadense Tania Murray Li chamou 
de “a vontade de aprimorar” – é míope e apenas superficialmente interessada nas ati-
vidades que se busca aperfeiçoar. Reformulando todas as situações sociais complexas, 
seja como problemas claramente definidos com soluções definidas e computáveis ou 
como processos transparentes e evidentes que podem ser facilmente otimizados – se 
apenas os algoritmos certos estiverem disponíveis! – essa busca provavelmente terá 
consequências inesperadas que podem eventualmente causar mais danos do que os 
problemas que procuram resolver (2013, p. 5, tradução nossa).

No atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), é fácil perceber como a palavra 
tecnologia aparece repetidamente. Ela é utilizada para descrever as mais diversas estratégias que 
visam ajudar a atingir as metas estabelecidas. E de fato, as tecnologias assistivas, educacionais ou 
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pedagógicas aparecem ao longo do documento como o cerne das estratégias para que se atinjam 
as metas de alfabetização, de formação profissional e de ampliação do acesso à educação. Dessa 
forma, os mais diversos artefatos – softwares, plataformas, salas multifuncionais – são propostos 
como meios para que se atinjam os objetivos (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018, p. 3) e se apre-
sentam de forma muito semelhante àquelas que configuram o solucionismo.

O solucionismo tecnológico surge na educação a partir de um outro aspecto: o otimismo com 
o qual alguns teóricos interpretam os usos dos recursos tecnológicos. Dentre eles, Pierre Lévy se 
destaca. Desde a virada para o século XXI que o autor defende, com demasiado entusiasmo, os 
“indiscutíveis” benefícios que a internet teria a oferecer para toda a humanidade, e especialmente 
para a educação. Afinal, para o autor, o ciberespaço representa, de fato, a vitória das Luzes:

[...] o ciberespaço permite a combinação de vários modos de comunicação. Encontramos, 
em graus de complexidade crescente: o correio eletrônico, as conferências eletrônicas, o 
hiperdocumento compartilhado, os sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho 
cooperativo e, enfim, os mundos virtuais multiusuários (LÉVY, 1999, p. 104).

Como entusiasta das tecnologias de informação e comunicação (TIC), Lévy defende que 
o ciberespaço, ao contrário de nos afastar e isolar, possibilita a criação de novos laços entre 
os indivíduos. Para ele, uma das formas pelas quais tal relacionamento ocorre é por meio da 
“aprendizagem cooperativa assistida por computador”, que conta com a criação de fóruns online 
de discussão, com uma base de dados e documentos sobre o tema em questão, além da possi-
bilidade de constante atendimento por parte de tutores preparados para responder às questões 
apresentadas pelos estudantes; todos esses dispositivos capazes de atender às mais diversas de-
mandas do processo de formação. Em suma, Lévy está falando de um modelo muito parecido 
com o modelo EaD utilizado em nosso país:

Alguns dispositivos de ensino em grupo são especialmente projetados para o compar-
tilhamento de diversos recursos computacionais e o uso dos meios de comunicação 
próprios do ciberespaço. Falamos, então, de aprendizagem cooperativa assistida por 
computador (em inglês, Computer Supported Cooperative Learning, CSCL). Estes 
dispositivos permitem a discussão coletiva, a divisão de conhecimentos, as trocas 
de saberes entre indivíduos, o acesso a tutores on-line aptos a guiar as pessoas em 
sua aprendizagem e o acesso a bases de dados, hiperdocumentos e simulações. Nos 
sistemas mais aperfeiçoados, os hiperdocumentos encontram-se estruturados e enri-
quecidos em função das perguntas e navegações dos aprendizes (LÉVY, 1999, p. 101).

Assim, refém da ilusão do progresso incessante por meio das tecnologias, Lévy defende 
o seu uso irrestrito, propondo a EaD como a mais importante forma de aprendizagem. Com 
isso, o autor se questiona: “por que construir universidades em concreto em vez de encorajar o 
desenvolvimento de teleuniversidades e de sistemas de aprendizagem interativos e cooperativos 
acessíveis de qualquer ponto do território?” (LÉVY, 1999, p. 189)5.

5 Isso nos mostra o tamanho do otimismo de Lévy, que, em 1997 (ano de publicação da obra Cibercultura) pare-
cia acreditar que a internet seria de fato compartilhada e acessível a todos. O que a pandemia do Sars-CoV-2 nos 
mostrou, ao menos no Brasil, é justamente o oposto. Cf. IDOETA, Paula. ‘Sem wi-fi’: pandemia cria símbolo de 
desigualdade na educação, BBC News Brasil, 03 out. 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/bra-
sil-54380828. Acesso em: 27 jul. 2021.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54380828
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54380828
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Na educação, esse “iluminismo tecnológico” ganha destaque justamente com a expansão 
desenfreada da EaD, e recentemente, do chamado Ensino Remoto. Apesar das importantes di-
ferenças entre ambos6, eles acabam compartilhando do mesmo entusiasmo quanto ao ciberes-
paço demonstrado por Lévy; de tal maneira que o que de fato funda a expansão da educação 
no espaço virtual é a noção de que ele possibilitaria uma democratização radical de todos os 
aspectos da vida humana: 

A valorização da capacidade de universalização e produção de conhecimento por 
meio das mídias eletrônicas – aspecto democrático da inteligência coletiva – costuma 
ser associada ao caráter democrático da EaD, modalidade vista como privilegiada 
por ser capaz de criar novos vínculos e oferecer formação superior em locais que, a 
princípio, estariam isolados dos territórios físicos ocupados pela academia. A possi-
bilidade de difusão do conhecimento é vista, portanto, como a qualidade distintiva 
fundamental da EaD (FRAMBACH; OLIVEIRA, 2018, p. 11).

Esse solucionismo educacional, fundado em um iluminismo tecnológico que encontra 
na tecnologia a definitiva resolução dos problemas de infraestrutura, de falta de professores, 
das pressões sociais, da violência das grandes cidades, entre tantos outros, pode ser facilmente 
relacionado com aquilo que Morozov chama de «epistemologia simplista do Vale do Silício». 
Uma epistemologia que, em suma, tende a reduzir todos os problemas à falta de informação, 
produzindo, como já mencionamos, soluções antes dos problemas. Com efeito, com problemas 
simplificados, a solução para eles se torna, também, muito simples: consiste na administração 
de mais informação, sempre mais informação (dados):

Outro problema da epistemologia do Vale do Silício é que sua visão de mundo é for-
temente distorcida por seu modelo de negócio. Diante de todos os problemas, o Vale 
do Silício sabe reagir apenas de duas maneiras: produzindo mais “computação” (ou 
códigos de programas) ou processando mais “informações” (ou dados). Provavel-
mente, a reação será uma combinação de ambos, dando-nos mais um aplicativo para 
rastrear calorias, clima e trânsito. Esses pequenos êxitos permitem que o Vale do Silí-
cio redefina “progresso” como algo que decorre naturalmente de planos de negócios. 
Mas, embora “mais computação” ou “mais informação” possam ser soluções privadas 
lucrativas para determinados problemas, não são necessariamente as respostas mais 
eficazes para problemas públicos complexos e difíceis, decorrentes de causas institui-
cionais e estruturais profundas (MOROZOV, 2018, p. 39).

Aqui vemos um fato muito curioso: quando o progresso passa a ser consequência natural 
dos planos de negócios, a própria definição dos problemas se torna banal e neoliberal, devendo 
receber uma solução puramente cognitiva. A codificação e o processamento dos dados, ferra-
mentas disponíveis utilizadas para todas as situações possíveis, em nada são usadas para de fato 
resolvê-las, mas apenas para redefini-las da maneira mais conveniente. 

Com relação à educação, Morozov relembra do advento dos Massive Open Online Course 
– MOOCs (Curso Online Aberto Massivo, em tradução livre) oferecidos pelas mais diversas e 

6 Podemos resumir, no entanto, da seguinte forma: enquanto a EaD é uma modalidade pensada para o ambiente 
virtual, e que dispõe de inúmeros recursos e suportes tanto para os alunos quanto para os professores, o Ensino 
Remoto se limita a transferir a sala de aula presencial para o ambiente virtual por meio de chamadas de vídeo. 
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renomadas instituições de ensino superior internacionais a qualquer um que possua acesso à 
internet:

Tudo está sendo digitalizado e conectado – um fenômeno absolutamente natural, 
caso se possa acreditar nos investidores de risco – e, diante disso, as instituições po-
dem inovar o morrer. Depois de interligar o mundo, o Vale do Silício nos assegurou 
que a magia da tecnologia naturalmente permearia todos os cantos da nossa exis-
tência. Segundo essa lógica, opor-se à inovação tecnológica equivale a abrir mão dos 
ideais do Iluminismo: Larry Page e Mark Zuckerberg seriam simplesmente os novos 
Diderot e Voltaire, reencarnados em empreendedores nerds. E então aconteceu uma 
coisa bem estranha: de algum modo, fomos convencidos de que o segundo tipo de 
disrupção7 não tinha nada a ver com o primeiro. Assim, a difusão dos MOOCs foi 
narrada sem nenhuma referência à redução dos orçamentos universitários: não, a 
febre dos MOOCs era apenas o resultado natural do empenho inovador do Vale do 
Silício – hackers que viraram empreendedores e “romperam” as estruturas consolida-
das do ensino universitário [...]. (MOROZOV, 2018, p. 44).

Ao omitir a disrupção financeira da equação, que leva ao barateamento da maneira com 
que se oferece e disponibiliza o conhecimento, esse enquadramento tecnocêntrico – fruto, ain-
da, dos anseios iluministas – não nos oferece nada além de uma explicação muito superficial 
sobre nossa realidade. Por exemplo, a expansão da EaD, que, em nome da democratização do 
acesso ao ensino superior, leva a universidade pública para longe dos grandes centros, ignora, 
não raramente, as limitações impostas pela exclusão digital. Ao retirar de nossas preocupações 
os problemas sociais que deveriam ser resolvidos para permitir o acesso ao ensino, toda solução 
individual, por mais precária e improvisada que seja, passa a ser vista sob um duplo aspecto: (1) 
como superação individual, movida pela força de vontade daquele sujeito em “mudar de vida”; 
e (2) a partir do sucesso individual de uma única pessoa como obrigação de todos aqueles que 
almejam alcançar o mesmo lugar. Para que serviria o professor, a escola, a universidade, se basta 
o esforço individual para ser educado, para aprender? Como bem ilustra Morozov:

Tais rupturas tecnológicas têm origem em todos os campos, menos na tecnologia. 
Elas são viabilizadas pelas crises políticas e econômicas que se abatem sobre nós, ao 
mesmo tempo que suas consequências afetam profundamente a forma como vive-
mos e nos relacionamos. É muito difícil preservar valores como solidariedade num 
ambiente tecnológico que prospera com base na personalização e em experiências 
únicas e individuais (2018, p. 47).

Assim, fica claro que o que mais nos importa aqui é que a plena conversão da educação aos 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) significa, consequentemente, a supressão – e talvez 
até a extinção – da presença, dos sentidos, do corpo; aspectos fundamentais para a formação e 
relações humanas. Essa supressão, por sua vez, implica num aprofundamento do individualismo 
e do imediatismo que caracterizam a sociedade neoliberal. A ideia de que há uma panaceia, um 
remédio único para todos os males da humanidade, é ainda muito presente em nossa imagina-

7 Morozov menciona dois tipos de disrupção. O primeiro, negativo, se originaria na crise financeira mundial (cor-
tesia de Wall Street, diz o autor) que reduziu ainda mais o que restava do Estado de bem-estar social, o que quase 
extinguiu o setor público. Os poucos serviços públicos que restaram se viram obrigados a recorrer ao próprio pú-
blico para sobreviver, como no caso de instituições culturais que se mantêm por meio de financiamentos coletivos.
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ção. Apesar disso, nunca deixou de ser uma miragem, uma perigosa ilusão que nasce de nossa 
tendência a resolver da forma mais rápida e conveniente possível nossos complexos dilemas, 
que na verdade, exigiriam o mesmo que toda formação humana: paciência e esforço. Não há 
qualquer construção comum sem eles, e consequentemente, não há também formação humana 
na qual os valores como a solidariedade e a empatia não são uma exigência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico costuma ser visto pelas teorias da educação como uma solução mágica para as 
questões da formação humana, oferecendo um ponto de atenção tão específico aos educandos 
que, muitas vezes, retira a iniciativa humana do seu horizonte de reflexão. Os serious games 
e a gameficação parecem ser mais uma etapa desse processo ao possibilitarem formas fáceis, 
divertidas ou prazerosas para se ensinar, treinar ou instruir os indivíduos. A separação entre 
treinamento e formação, no entanto, tem um ponto artificial: tanto quanto qualquer outro pro-
cedimento educativo, o treinamento proposto por esses recursos modela comportamentos. Ele 
visa à construção de um tipo antropológico neoliberal, já presente em nossa cultura, de sujeito 
isolado, desconectado do mundo e da sociedade. Além disso, os jogos digitais, por mais “aber-
tos” que possam ser construídos, apresentam sempre um mundo fechado, com possibilidades já 
predeterminadas pela sua programação: 

A maioria dos jogos de computador são sistemas de regras que encorajam o jogador 
a trabalhar em direção a objetivos no ambiente virtual. E muitos jogos dirigem-se 
aos jogadores por meio de uma história. Existem, então, dois elementos fundamen-
tais para tais jogos: sistemas e mundos. Esses dois elementos precisam ser coerentes, 
criando uma experiência de jogo [gameplay] divertida enquanto criam o mundo do 
jogo. [...] Vamos nos voltar a XIII: o elemento ficcional do jogo diz ao jogador que seu 
personagem é um assassino habilidoso e implacável. Por outro lado, as regras forçam 
o jogador a se comportar de uma maneira específica: policiais e inocentes não podem 
ser mortos. Há uma regra no jogo que cria os valores pelos quais nós jogamos, numa 
clara contradição à ficção do jogo. Portanto, o design das regras pode criar os valores 
pelos quais nós temos que jogar. [...] Os jogos forçam comportamentos por meio de 
regras: o sentido desses comportamentos, como comunicados pelo mundo do jogo 
ao jogador, constituem a ética dos jogos de computadores como objetos projetados 
(SICART, 2009, p. 21-23, tradução nossa).

Nesse caso, há de se temer que, aprisionando o jogador dentro dessa limitação, tais recur-
sos ajudem a formar um sujeito simplesmente reativo, isto é, capaz apenas de reagir àquilo com 
o qual ele é confrontado e pouco disposto a refletir sobre a realidade que se apresenta – modelo 
da subjetividade neoliberal.

Por fim, os jogos digitais ou dificultam uma coisa simples em prol da diversão ou simpli-
ficam demais as dificuldades em nome da fantasia, da ilusão da satisfação e superação pessoal8. 

8 Há de se reconhecer, no entanto, que do ponto de vista de uma formação dos sentidos e da sensibilidade, os jogos 
apresentam possibilidades únicas. Mais do que qualquer outra mídia ou recurso, eles nos obrigam a nos colocar no 
lugar de outra pessoa e a experienciar suas vivências como se fossem nossas. Tais possibilidades, no entanto, exigem 
ainda uma reflexão mais detalhada e cuidadosa sobre o tema que não seremos capazes de desenvolver aqui.
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Seja como prática gameficada ou como objeto de um serious game, a formação humana jamais 
poderá ser objeto dos apelos da facilidade. Sua tarefa é complexa por si mesma por envolver 
humanos e sua autonomia. Isso significa que, como toda ferramenta, a gameficação e os se-
rious games possuem objetivos próprios ligados aos interesses daqueles que os propõem – e por 
isso, talvez mais do que qualquer outra ferramenta, exijam ainda mais de nossa reflexão. Se até 
mesmo um jogo precisa de dificuldade para ser algo prazeroso, precisamos parar de exigir essa 
facilidade da formação humana. Do contrário, estaremos sendo iludidos de que, de fato, apren-
demos.
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A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
NO PASSO DE GRADIVA1

 Amarildo Luiz Trevisan (UFSM)

INTRODUÇÃO

A psicanálise emerge no modelo da interpretação dos sonhos, por Freud (1856- 
1939), disposta a decifrar os seus enigmas e disfarces. Ele percebeu que o in-
consciente se manifesta nas arestas, nas frinchas ou nos momentos em que a 
mente afrouxa os controles sobre o consciente, sendo os sonhos um desses 

instantes privilegiados. Por isso, passa a analisar os diversos sonhos relatados por seus pacientes 
como uma matéria-prima da arqueologia mental. No livro Delírios e sonhos na Gradiva de Jen-
sen, ele procura fazer esse experimento avançar, disposto a analisar também as manifestações 
semelhantes que ocorrem na criação de um romance. Trata-se do livro que lhe foi sugerido por 
Jung, denominado Gradiva, uma fantasia pompeiana, do romancista alemão Wilhelm Jensen 
(1837-1911). O autor conta uma história que tem como ponto de partida o encontro de uma 
peça de mármore do tempo áureo da Grécia antiga. Segundo Freud (2003, p. 101), o baixo-rele-
vo está no Museu Chiaramonti do Vaticano (nº 644), tendo sido restaurado e interpretado por 
Hauser. Juntando com outros fragmentos que estão no museu de Florença e Munique, dariam 2 
relevos identificando 3 figuras que representam as Horas: as deusas da fertilidade e do orvalho.

O personagem principal da novela, Norbert Hanold, um arqueólogo do norte da Alema-
nha, ao fazer uma de suas viagens a Roma, encontra uma pequena peça de mármore que o deixa 
encantado com a imagem da mulher ali representada e a nomeia imediatamente como Gradiva, 
que, na tradução do latim, significa aquela que avança. Consegue uma cópia de gesso e guarda 
como um fetiche em seu escritório, numa cidade universitária da Alemanha, para contemplá-la 
periodicamente. Nela, aparece a cena de uma mulher jovem, caminhando e vestida com uma 
túnica comprida, em que ficam à mostra os seus pés adornados por sandálias e com um dos 
passos graciosamente na posição vertical. Seduzido pela forma do passo de Gradiva ilustrado 
no baixo-relevo, Hanold procura desesperadamente localizar a pessoa que o fascinou, desenvol-
vendo sonhos e delírios que o levam às ruínas de Pompeia, cidade situada a 22 km de Nápoles, 
na Itália, que foi sepultada pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C.

1 Pesquisa financiada pelo CNPq, com Bolsa Produtividade em Pesquisa – PQ-1C - 2020, aprovada também na 
Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018, em sua faixa C e registrado sob o CAAE 49293021.5.0000.5346. 
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É uma história que narra os encontros e desencontros do personagem até chegar à figura 
real que representa Gradiva, na sua imaginação, denominada Zoé Bertgang. Há no romance 
um processo de descrição de um recalque da libido amorosa direcionada às mulheres e a sua 
posterior cura. Talvez esse aspecto tenha chamado a atenção de Freud pela semelhança com o 
tratamento analítico-terapêutico, bem como a relação com a “arqueologia” das ruínas de Pom-
peia, metáfora essa que permeia as explicações freudianas dadas ao inconsciente pela psicanálise 
e que o levaram várias vezes à Itália.

A influência do discurso psicanalítico nas mais diversas práticas do saber é notória. Sem-
pre atentos aos deslocamentos criados pelo discurso da psicanálise, a extensão do impacto do 
caso relatado no romance foi tanta que os Surrealistas transformaram Gradiva na sua musa ins-
piradora. Salvador Dalí chegou a apelidar a sua esposa Gala de Gradiva (BRASIL, 2020, p. 51) e 
a pintar um quadro em sua homenagem, conforme vemos a seguir. 

Figura 1 – Gradiva encontra as ruínas de Antropomorphos, 

  

Fonte: pintura de Salvador Dali (CARVALHO, 2016, on-line).

Tal situação é possibilitada também à filosofia da Educação por várias “coincidências”, 
como as que ocorrem a partir da assimilação da obra original, de Jensen (1993), nas interpre-
tações oferecidas por Freud e Derrida. Afinal, como bem salienta Mendes: “A psicanálise vai 
além das fronteiras do consultório, incidindo e tentando interferir nos mais diversos campos 
do saber” (2005, p. 53). Primeiramente, é preciso convir que o transporte da ficção do campo 
literário para o território da filosofia e educação não é algo estranho à sua tradição. Muitos filó-
sofos e educadores foram também romancistas, como é o caso de Jean-Jacques Rousseau, Albert 
Camus ou Jean-Paul Sartre. Porém, o desafio é como dar esse passo de maneira interdisciplinar, 
juntando literatura, psicanálise, filosofia e educação? 

Para potencializar melhor a compreensão, certamente é preciso encontrar uma porta de 
entrada para aflorar a reflexão sobre um tema tão controverso. Vemos essa possibilidade quando 
Jacques Derrida (1930-2004) analisa a apropriação de Freud do livro de Jensen sob o prisma do 
seu quase-conceito de “mal de arquivo”. Depois de assinalar que o passo da Gradiva fala de si 
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mesmo, ele adverte que “Hanold sofre do mal de arquivo” (DERRIDA, 2001, p. 126). Ou seja, o 
personagem principal passa pelos mesmos sonhos, delírios e (des)encontros do mal de arquivo 
da psicanálise e de outras áreas do conhecimento que precisam da história para se autocom-
preender. Por isso, acreditamos que sua busca contém os sabores e dissabores semelhantes aos 
enfrentados pela filosofia e educação ainda hoje. Afinal, ela também é desafiada na moderni-
dade, pelos ditames da ciência positiva, a obedecer a um regramento técnico-metódico que se 
compreende como a única forma de vínculo e acesso à realidade, por um lado, ou a recair na 
pura fantasia do delírio espectral, por outro. 

Ora, se a filosofia não tivesse historicamente tentado sair desse dilema não teria sido acor-
dada do seu “sono dogmático”, como sugere Kant, por exemplo. Tal sono transcendente levou-a 
a acreditar na “metafísica da presença”, como critica Derrida, no império da unidade habitado 
por essências, substâncias, necessidades e eternidades. Mas que passo a relação entre filosofia e 
educação pode dar inspirada neste livro? 

Guiados na metáfora do passo de Gradiva, pretendemos no artigo abordar alguns dos 
atuais desafios para a filosofia da educação, tentando decifrar também os seus enigmas. Vamos 
procurar inicialmente fazer uma inserção no tema a partir do conflito das duas interpretações 
do romance, por Freud e Derrida. O objetivo é desocultar o que Derrida propõe à interpretação 
freudiana, pelo desejo de memória provocado no mal de arquivo. Por fim, como passagem do 
sonho-delírio ao real, mas também como forma de não perder o encanto, averiguar que passo a 
filosofia da educação pode dar movida no rastro de Gradiva.

A GRADIVA DE FREUD 
E DERRIDA

A análise de Freud no seu livro Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen parte da constatação 
da dedicação exclusiva de Hanold ao mundo da ciência, neste caso a arqueologia. Ela está cen-
trada no aspecto de como o arqueólogo se relaciona com a sua libido por conta de que no início 
do romance “de maneira um tanto diversa de um ser humano comum: não se interessava por 
mulheres vivas” (FREUD, 2003, p. 50).

Em função desse compromisso com a ciência, ele não percebe a relação do delírio de 
Gradiva com a mulher real, que na verdade era sua vizinha e por isso Freud considera “Gradiva 
como um estudo psiquiátrico” (FREUD, 2003, p. 45). Sua primeira iniciativa foi voltar-se para 
a prática, buscando semelhanças com o passo das mulheres no dia a dia da sua cidade. Chegou 
a ter uma impressão positiva em um caso, mas como não conseguiu comprovar a cena, acabou 
desistindo. Um sonho lhe provocou um delírio, motivando-o a visitar Pompeia. Nesse aspecto 
há uma proximidade entre os sonhos e delírios, pois eles “surgem de uma mesma fonte – do que 
é reprimido” (FREUD, 2003, p. 67). É claro que a viagem estava a serviço dessa alucinação, mas 
para Hanold ainda se fazia presente a sensação de que esta seria uma viagem a trabalho. Sem 
dúvida que o motivo inconsciente era que em Pompeia ele poderia dar seguimento à obsessão 
de encontrar Gradiva. 

O personagem central da novela teria sofrido, portanto, um processo de recalque das suas 
emoções ao se dedicar totalmente ao universo da ciência, o que o inviabiliza de ter um relacio-
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namento saudável com as mulheres. Freud percebe que o interesse exclusivo pela sua profissão 
o fez enxergar tudo sob o prisma arqueológico, ou seja, a pouco se interessar pela vida. Por isso 
a sua dificuldade de aceitação e quase ojeriza aos casais alemães que vêm passar as suas núpcias 
junto às ruínas de Pompeia. Aos poucos, porém, ele se distancia do aprisionamento ao mundo 
prosaico da ciência e passa a estabelecer relações menos idealizadas com Gradiva. Essa mudança 
de percurso provoca um novo relacionamento com a sua profissão e, consequentemente, com a 
ciência que lhe é tributária, pois “Nesse estado de espírito, sua fúria voltou-se até mesmo contra 
a ciência de que era servo fiel” (FREUD, 2003, p. 70), afirma Freud. E, mais adiante, constata que 
“Inibida a compreensão interna (insight) dos motivos da viagem empreendida sob o comando 
do delírio, seus interesses científicos, que deveriam ser estimulados pelo novo ambiente, tam-
bém ficaram tolhidos” (FREUD, 2003, p. 74).

Gradiva participa até certo ponto dos delírios de Hanold, tanto aparecendo quanto desa-
parecendo de sua frente de forma misteriosa, às vezes fazendo alusões a refeições que teria feito 
com Hanold há dois mil anos em Pompeia (época da erupção do Vesúvio que a soterrou) etc. O 
comentário de Freud é pertinente para compreender essa estratégia adotada pela musa, seme-
lhante ao do analista na psicanálise: “Assim, em suas palavras a jovem, por um lado, mantém-se 
fiel ao papel que lhe foi dado pelos delírios de Hanold e, por outro lado, alude às circunstâncias 
reais a fim de despertar no inconsciente de Hanold a compreensão delas” (FREUD, 2003, p. 90). 
Esse jogo prossegue até o ponto em que Gradiva lhe revela que, na verdade, ela não era a reen-
carnação da peça de mármore, mas a sua vizinha de infância. Porém, esse retorno vem carrega-
do não só de amor, como é o caso de uma paixão, mas também de revelações, como o fato de que 
ela o acusa de ser um “arqueópterix”, uma espécie de réptil voador da época dos dinossauros. 
Traduzindo, poderíamos dizer que Norbert é um dinossauro seduzido pela arqueologia e que, 
portanto, só enxergava Gradiva pela peça morta. 

Figura 2 – Gradiva, “a jovem que avança”, baixo-relevo do Museu Chiaramonti, Vaticano

 

 CARVALHO (2016, on-line).
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Sua investigação, porém, o conduziu de volta à vida, uma vez que o seu delírio passava do 
morto (o baixo-relevo) à busca de reviver algo morto, mas sem dialogar com a vida. E assim, 
conclui Freud (2003, p. 90; p. 95).

O processo de cura é realizado numa reincidência no amor, se no termo “amor” 
combinamos todos os diversos componentes do instinto sexual; tal reincidência é 
indispensável, pois os sintomas que provocaram a procura de um tratamento nada 
mais são do que precipitados de conflitos anteriores relacionados com a repressão ou 
com o retorno do reprimido, e só podem ser eliminados por uma nova ascensão das 
mesmas paixões.

Freud percebeu a subserviência exclusiva com que Hanold se dedicou à ciência da arqueo-
logia, o que lhe causou o recalque das emoções, fato esse que o levou a Pompeia atrás da origem 
da figura encontrada no baixo-relevo. Diferentemente, a Gradiva, de Derrida, é analisada sob o 
espectro do mal de arquivo, reflexão que aparece no Post-Scriptum do seu livro Mal de arquivo: 
uma impressão freudiana. Nesse ponto, Derrida está preocupado com o âmbito da promessa do 
arquivo, com a sua abertura ao devir constante, uma vez que há uma falha a ser preenchida na 
sua impressão histórica. Isso permite ao arquivo abrir-se para o futuro e para a promessa. 

Derrida tem consciência da crise da metafísica, mas percebe a presença dos seus resquí-
cios na obra de Freud. Quando teve contato com a obra freudiana, Derrida (2017) já havia pu-
blicado a sua “Gramatologia”, o que o levou a perceber as contribuições da filosofia sob o prisma 
do traço, em que os fantasmas habitam os espaços da escritura: “A escritura seria basicamente 
espaçamento, inscrevendo e dispondo traços num espaço produzido pelo próprio processo de 
diferir” (BIRMAN, 2007, p. 291). E isso lhe foi permitido na medida que procura mostrar, a 
partir de uma análise de sua obra, que a escritura faz parte da estrutura do psiquismo, pois 
Freud chegou a comparar o inconsciente com várias metáforas, sendo que as mais importantes 
foram a da máquina de escrever e o bloco mágico. Por isso, viu na psicanálise a materialização 
da sua filosofia, em que “as narrativas seriam produções de seus fantasmas e esses regulariam o 
processo de interpretação que empreendiam” (BIRMAN, 2007, p. 293-294). A lógica espectral 
permite ir além da metafísica, quebrando assim a dicotomia de que haja um dentro e um fora, 
pois o fantasma é uma entidade que não se limita nem ao inteligível e nem ao sensível. Chega a 
sugerir nesse sentido uma revisão do logocentrismo, uma vez que a filosofia se consolidou, com 
Sócrates, como um registro alicerçado no fonocentrismo, ou seja, na fala e não na escrita, dado 
que Sócrates nada escreveu.

Segundo Derrida, é preciso ir além da análise freudiana do romance, pois a sua noção de 
arquivo ainda está marcada por resquícios metafísicos no objetivo de encontrar uma impressão 
primeira, literal, o que, na visão kantiana, seria como encontrar “a coisa em si” do fenômeno. Por 
isso, “Freud pretende ainda trazer à luz uma origem mais originária que a do espectro” (DERRI-
DA, 2001, p. 125), ou seja, transcender a representação do fantasma em direção ao que o gerou. 

A busca de Freud nesse sentido seria a de ir adiante inclusive em relação ao romancista, 
bem como em relação à própria ciência objetiva da arqueologia, enfim é uma investigação à pro-
cura do arquivo na sua forma original, ou seja: “Um arquivo sem arquivo, ali onde, totalmente 
indiscernível da impressão de sua marca, o passo de Gradiva fala de si mesmo” (DERRIDA, 
2001, p. 126). É nesse ponto que Hanold se desencanta com a sua ciência, pois compreende que 
“ele ensinava uma intuição arqueológica sem vida” (DERRIDA, 2001, p. 126). 
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Hanold era versado em decifrar enigmas, desde os mais indecifráveis até os mais enig-
máticos, e viaja a Pompeia disposto a “reencontrar seus traços, os traços do passo de Gradiva” 
(DERRIDA, 2001, p. 126-127). É no momento que encontra a peça que compreende também 
como Pompeia pode voltar a ter vida, pela sua memória, que lhe desperta uma “pulsão” ou “pul-
são íntima”. É uma busca, sublinhada por Freud, do literal, da impressão primitiva, a arché, em 
síntese: “Ele sonha fazer reviver” (DERRIDA, 2001, p. 127) o passo que Gradiva teria deixado 
nas cinzas de Pompeia, como se fosse uma assinatura. 

No entanto, Derrida argumenta contra a busca metafísica pela unicidade que o “seu preço 
é infinito”. E mais, é “incomensurável onde é inencontrável” (DERRIDA, 2001, p. 127). E que 
toda essa obsessão só pode ser sonhada a posteriori, por isso infere: “A memória fiel de uma tal 
singularidade só pode ser entregue ao fantasma” (DERRIDA, 2001, p. 128). Há, portanto, uma 
dívida no arquivo, uma “falta de saber”, um mal de arquivo na origem e esse é o segredo que a 
literatura, emancipada das Sagradas Escrituras, quer revelar: “o segredo inviolável de Gradiva”, 
que é comum ao sentimento de Hanold, de Jensen e Freud, entre outros, conclui Derrida (DER-
RIDA, 2001, p. 128). 

Quando reflete sobre a função da pulsão de morte sobre o arquivo, vai inferir também que 
“Ela trabalha para destruir o arquivo: com a condição de apagar, mas também com vistas a apa-
gar seus ‘próprios’ traços – que já não podem desde então ser chamados ‘próprios’” (DERRIDA, 
2001, p. 21). Ou seja, a pulsão de morte age no coração do arquivo, deixando margem para a me-
morização, a repetição, a reimpressão e, nesse sentido, conclui que a própria repetição, a lógica 
da repetição e, inclusive, “a compulsão à repetição é, segundo Freud, indissociável da pulsão de 
morte” (DERRIDA, 2001, p. 23).

A comparação com a história de Hanold-Gradiva reflete sobre um “mal de arquivo” que 
estaria presente também na filosofia da educação? Cremos que esses aspectos, que apresentam 
uma possível falha ou falta, um vazio que a leva à adoção de saídas repetitivas, as quais são 
alheias à pulsão criadora de vida, merecem uma reflexão e, caso persistam, deveriam ser com-
batidos no campo da educação de modo geral e na filosofia da educação de maneira especial. 

A GRADIVA NA FILOSOFIA 
DA EDUCAÇÃO

No caso da filosofia da educação, a compulsão à repetição a que nos referimos pode ocor-
rer por conta de sua institucionalização nas ementas das disciplinas e no arquivo dos currículos 
das licenciaturas, que reforçam dicotomias ultrapassadas entre teoria e prática. Embora haja 
grandes progressos nos debates teóricos, infelizmente a sua incorporação nos currículos das 
licenciaturas ainda está aprisionada por vezes a fórmulas repetitivas, abstratas e sem vida, por 
exemplo. 

Não raro a filosofia da educação, bem como os fundamentos de modo geral, está situada 
entre as primeiras disciplinas com que os alunos têm contato nas estruturas curriculares dos 
cursos de licenciatura. E isso porque, confundida com a visão linear e historicista do saber, a 
filosofia da educação deixa de ser viva e atuante nas diversas interfaces e trocas que pode estabe-
lecer com os conhecimentos das demais ciências da educação. 
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Um exemplo consta no estudo realizado por Bernadete Gatti, no Brasil, entre os anos 
2008-2009, nos currículos e ementas de licenciaturas em pedagogia, língua portuguesa, mate-
mática e ciências biológicas. Gatti constata aí que a área dos fundamentos da educação é respon-
sável por cerca de 43% da carga horária desses cursos, junto com as disciplinas variadas e gerais, 
denominadas de “outros saberes” e as “atividades complementares”. Além disso, apresenta nesse 
artigo alguns quadros (Tabelas 8, 9, 10 e 11) em que os fundamentos da educação aparecem em 
primeiro plano, dicotomizando teoria e prática na formação de professores, o que leva a autora 
a sugerir que

A formação de professores profissionais para a educação básica tem que partir de seu 
campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários selecionados como 
valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo 
por se tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes 
(GATTI, 2010, p. 1375).

Esse é um fantasma a ser combatido, uma vez que, pelo fato de estar localizada nos fun-
damentos não significa que a filosofia da educação deva transitar da primazia da teoria para a 
da prática simplesmente, o que repete a dicotomia teoria e prática sem oferecer uma solução. 
Não se pode esquecer nesse ponto a contestação de Heidegger à famosa afirmação da 11ª tese 
de Karl Marx sobre Feuerbach, a de que os filósofos até agora só interpretaram e não mudaram 
o mundo. Heidegger vai responder que a filosofia é essencial em qualquer conceito de mudan-
ça sociopolítico, incluído aí o conceito de Marx de uma sociedade sem classes. E, para haver a 
transformação, seria preciso desenvolver uma nova interpretação, como afirma Heidegger em 
um vídeo, falando em contraposição a essa tese de Karl Marx (HEIDEGGER, 1969).

Além disso, uma vez que a filosofia é a experiência do pensamento sobre o próprio pen-
samento, como isso vai ocorrer às expensas do contato com outras dimensões do conhecimento 
pedagógico? Por isso, seria interessante que ela pudesse ocupar um espaço no movimento dos 
currículos, compreendida como ação-interpretação ao mesmo tempo, e assim ocupar um lugar 
no movimento do currículo dos cursos. E não situada logo no início dos cursos, como se existis-
se aí um “segredo” a ser revelado. Tal posição ainda respira os resquícios da metafísica, ligada à 
busca da arché, do princípio imperante que a eleva, como já referia Habermas (1989), à categoria 
de “juíza da cultura” e não de intérprete hermenêutico e dialogante em pé de igualdade com as 
outras ciências. 

Desse modo, seria preciso rever a posição que ocupa a filosofia da educação no currícu-
lo dos cursos de licenciaturas, o que já a predispõe a ser uma disciplina interpretada próximo 
de um “vestígio arqueológico”. Por se tratar de uma má compreensão do arquivo, porquanto 
inserida nos fundamentos históricos e filosóficos da educação, não significa que a filosofia da 
educação deva ser confundida com um conhecimento fossilizado. Pelo contrário, é nesse campo 
que ela pode ser justificada como um discurso vivo para o tempo presente, pois está sempre 
sendo atualizada com a renovação de conceitos que ressignificam a sua relação com a tradição. 
Menos ainda, a ser um item corolário somente da prática curricular, renunciando a sua função 
interpretativa no vir a ser constante do real. O silenciamento do debate nesse sentido tem contri-
buído para a emergência de discursos refratários à reflexão sobre os fundamentos da educação, 
quando ficam apenas focados no fazer e não na teoria que estrutura e informa a prática. No 
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caso da filosofia da educação, o vácuo da reflexão sobre o seu lugar na discussão teórico-prática 
da educação de modo geral, e na inserção do currículo de modo especial, tem dado margem a 
propostas do seu encurtamento no campo das licenciaturas à pós-graduação.

Certamente isso vem colaborando, entre outros fatores, para o baixo nível de conclusão 
desses cursos e, além disso, para os números negativos de crescimento no país desses mesmos 
cursos (GATTI, 2010, p. 1361). Esse panorama requer uma nova interação teoria e prática, que 
se traduz numa outra compreensão referente à posição que ocupa a filosofia da educação na ar-
queológica dos saberes da formação para a docência. E isso gera a necessidade de ir mais além, 
de avançar as suas metas, sentimento esse compartilhado por Charlot em relação ao campo da 
educação como um todo, quando comenta: 

Se não formos capazes de ir além do atual “estudar para ter um bom emprego mais 
tarde” e educar nossos filhos como membros de uma espécie responsável pelo estado 
atual e futuro do mundo, será muito difícil escapar desses surtos de barbárie que já 
estamos vendo e cujas novas formas nos são anunciadas com orgulhos pelo pós-hu-
manismo (CHARLOT, 2020, p. 11). 

Vislumbramos nesse debate potentes desafios para a filosofia da educação e a tradição 
humanista presente em diversos campos das licenciaturas que requerem alguns questionamen-
tos: que passo a filosofia da educação pode avançar inspirada no contexto do mal de arquivo? 
Considerando que o passo da Gradiva corresponde à passagem do sonho-delírio ao real e, como 
vimos a partir de Derrida, isso não ocorre senão mediado por fantasmas, que fantasmas pre-
cisam ser enfrentados na relação filosofia da educação com a sua inserção nos currículos das 
licenciaturas? E mais, como dar esse passo sem perder o encanto?

A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO ENTRE 
FANTASMAS DO MAL DE ARQUIVO 

Em relação ao seu encurtamento ou exclusão dos currículos, podemos mencionar que, 
ainda nos anos 90 do século passado, quando as teorias da educação dividiam os educadores no 
Brasil e no mundo, elas eram muito debatidas e tinham um espaço privilegiado nos currículos 
dos cursos de formação de professores (SAVIANI, 1993). Porém, a crítica que veio a seguir pro-
pôs que a rivalidade fosse deixada de lado (TREVISAN, 2006). Assim, em vez de dividir e opor, 
antes as teorias da educação deveriam nos unir e aglutinar, compreendo a força dos grandes 
paradigmas do conhecimento e a evolução das imagens de mundo. No entanto, desde que se 
chegou a certos consensos – como o compromisso da educação com a democracia, por exemplo, 
como já aconselhavam grandes educadores como John Dewey, Anísio Teixeira e Paulo Freire 
–, elas passaram a ser desacreditadas, gozando de pouco prestígio e espaço nos currículos das 
licenciaturas à pós-graduação. Assim, a filosofia da educação deveria complementar esse passo, 
que implica no afastamento das fórmulas ossificadas e sem vida, que a amarram a tendências 
e correntes que se chocam, mas sem conseguir a superação do real em direção à abertura para 
novas tarefas e experiências do pensamento. 
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Ademais, a mudança da relação da pedagogia tradicional para a pedagogia nova, ou 
seja, uma que mantinha um conceito de autoridade forte e outra que se abre para um con-
ceito que incorpora a democracia nas decisões, colocou um desafio de ora em diante aos 
sistemas de ensino, que implica aliar métodos participativos e inclusivos sem a perda de 
coordenação das ações pedagógicas. Ou seja, como bem classifica Charlot, equacionar a 
relação entre “desejo” e “norma”, no entanto o que temos hoje nas teorias da educação é uma 
“bricolagem pedagógica e práticas híbridas” (2019, p. 167).

Para não ficar preso nas armadilhas dessa crise, além da recuperação desse debate, se-
ria necessário completar o passo a ser dado pela filosofia da educação, no qual ela não deve-
ria se prestar a produzir somente diagnósticos da conjuntura social e política. A filosofia da 
educação se confundiu historicamente com o papel crítico de análise de época nas ciências 
sociais, o que lhe conferiu uma capacidade crítica ímpar. Porém, só a crítica da cultura não 
basta hoje, no mundo hiper-sombrio em que vivemos, assolado por catástrofes e tragédias 
a todo momento. É preciso que a filosofia intervenha no debate de uma maneira mais con-
sistente, acionando a sua instância descritiva, compreensiva e normativa ao mesmo tempo. 
Portanto, poderia fazer sentido desenvolvendo ao mesmo tempo uma visão prospectiva 
do todo do ponto de vista ético e social ao mesmo tempo. Assim, não se contentaria em 
catalogar as patologias sociais, seus sintomas e mutações exclusivamente, o que por si só já 
é muito importante. Mas, indo além, poderia sugerir novas formas de alento a um mundo 
desesperançado, ou seja, não se ater a diagnósticos de época tão somente, e sim também 
propor alternativas de bem viver.

Uma das saídas propostas é recuperar a discussão sobre temas e problemas próprios 
do mundo humano comum e que envolvem a totalidade explorando a sua função ético-so-
cial, como é o caso da discussão sobre as catástrofes e tragédias. Afinal, como refere Paviani 
a partir de Eric Weill: “A história da filosofia é a história da recusa da violência pela razão” 
(2016, p. 18). Essa não é uma situação estranha ao que vínhamos abordando, dado ser o 
pano de fundo que espelha o romance de Hanold e Gradiva – as ruínas da catástrofe de 
Pompeia. 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO COMO 
BUSCA ARQUEOLÓGICA DE SABERES

A proposta delineada até aqui conduz a reflexão a desenvolver um olhar interno às suas 
tradições, mesmo que contaminadas pela pulsão de morte do mal de arquivo. Nesse mergulho 
podem ser encontradas muitas pérolas, conforme testemunha Hannah Arendt sobre o trabalho 
do narrador na obra de Walter Benjamin:

Como um pescador de pérolas que desce ao fundo do mar, não para escavá-lo e tra-
zê-lo à luz, mas para extrair o rico e o estranho, as pérolas e o coral das profundezas, 
e trazê-los à superfície, esse pensar sonda as profundezas do passado – mas não para 
ressuscitá-lo tal como era e contribuir para a renovação de eras extintas (ARENDT, 
2008, p. 222). 
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Benjamin afirma que o processo de destruição e de decadência, que leva à ruína, pode ser 
também um processo de cristalização em corais e pérolas. Assim é com o pensamento, ao se produ-
zir a si mesmo nas lacunas do tempo, protagonizadas por catástrofes e tragédias, podendo permitir, 
no mergulho hermenêutico do passado, ressurgir “fragmentos do pensamento”. Nesse ponto, seria 
interessante um novo mergulho arqueológico na história da filosofia, buscando aportes que permi-
tam investigar o modo como a filosofia da educação contribui para gestar um modelo de formação 
sensível à prevenção de catástrofes e tragédias, e ainda, à elaboração do trauma, presente na noção de 
mal de arquivo, conforme Solis a interpreta:

Mal de Arquivo estabelece como nome um jogo com o contexto histórico contemporâ-
neo, o contexto dos “desastres que marcaram o fim do milênio”, no qual estão em dis-
cussão os Arquivos do Mal, arquivos durante tanto tempo interditados, desviados, dis-
simulados, quando não destruídos. Por exemplo, a prova dos horrores praticados pela 
dominação nazista e o holocausto; os atuais genocídios (diariamente, eles são noticiados) 
promovidos constantemente pelas intensas guerras em vários lugares do mundo, em ge-
ral incentivados pelos interesses escusos das potências interessadas em petróleo, venda de 
armas etc.; a perseguição aos Estados fora da lei, com a política intervencionista america-
na, a instituição da globalização etc. (2014, p. 375).

A catástrofe é uma ameaça que hoje paira sobre toda a humanidade em função da pandemia 
da covid-19 e dos efeitos do aquecimento global, entre outros motivos, e, desse modo, a filosofia da 
educação reflete sobre o para quê educar, em qual direção poderia caminhar a humanidade. 

Embora a elaboração do trauma seja da ordem do singular, o que requer o cultivo da resiliên-
cia, podemos refletir sobre o fato de que a catástrofe, sendo um ponto de ruptura no curso natural 
dos eventos, é também um novo começo, uma reviravolta em nossas vidas atribuladas. A perda das 
referências e dos instrumentos de medida, que tínhamos habitualmente, chama a atenção para ele-
mentos que não estávamos vendo ou mesmo dimensionando de forma adequada anteriormente. Por 
isso, urge pensar a catástrofe não como signo de um encerramento, mas como possibilidade de um 
aprendizado e elevação cultural, talvez como um ponto de viragem a fornecer uma nova paisagem. 
Se compreendermos a calamidade nesse sentido, podemos estar melhor preparados e não ser sur-
preendidos como se fosse a primeira vez. 

Para dar conta de tarefas tão hercúleas, dispomos dos saberes interdisciplinares que a literatu-
ra e psicanálise, filosofia e educação indicam sobre o assunto, apostando nos saberes da prevenção 
– como o saber prevenir e o saber expressar –, para não cair na banalização da dor do outro. Em 
geral, os saberes em voga no campo da educação pouco se referem a esses tópicos, sendo a formação 
acadêmica dos professores pautada, em larga medida, no saber fazer (pedagogia das competências), 
deixando entrever lacunas e desafios importantes para o processo pedagógico de ora em diante. Ou 
seja, cumpre repensar os saberes da docência, tendo em vista o “saber-expressar” e o “saber-prevenir”, 
ou “saber-evitar”, sob a contribuição interpretativa, expressiva e normativa da filosofia da educação. 

E pensar na necessidade de uma nova modernidade, menos preocupada com a relação de 
dominação técnica e conceitual da natureza, e sim com o desenvolvimento de valores caros à vida 
democrática, os valores socioemocionais ou relacionais, como a sensibilidade, o acolhimento, a em-
patia, a resiliência, a cooperação e a formação; esta última entendida, em uma das suas melhores 
definições, como o trabalho constante de autoformação. Afinal, se a vida não é feita somente de obri-
gações, temos ainda o direito a desfrutar do lazer, da cultura, do acesso aos bens e ao legado cultural 
da humanidade, bem como a lutar por consensos construídos democraticamente na vida pública. 
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CONCLUSÃO

O artigo procurou repensar a contribuição da filosofia da educação inspirada no livro 
Gradiva, de Jensen, segundo a interpretação de Freud-Derrida. A análise de Freud alerta 
para o risco de se perder nos ditames da ciência positiva, obedecendo a um regramento téc-
nico-metódico simplesmente. Foi isso que levou Hanold a cair na pura fantasia do delírio 
espectral que o conduziu em busca de Gradiva na cidade de Pompeia, embora ela sempre 
estivesse vivendo há poucos metros de sua casa. Com Derrida, percebemos ser preciso dar 
o passo de Gradiva, mas sem recair no encanto da busca da sua impressão primeira, al-
mejada por Freud, pois tal iniciativa está contaminada por uma visão metafísica do saber. 
Diferentemente, como o mal de arquivo está no coração do arquivo, o filósofo infere que as 
narrativas são permeadas por produções de seus fantasmas, os quais regulam o processo de 
interpretação. 

A partir dessas reflexões, percebemos que tais questões ainda impactam a filosofia da 
educação na medida que sua posição, no arquivo dos cursos de formação de professores, 
ainda está presa a posições metafísicas da ordem do saber, como arché e não como movi-
mento de ação-interpretação constante. No sentido de contribuir com o debate, inspirados 
no passo de Gradiva, sugerimos então um horizonte mais alargado a enfrentar, qual seja, 
repensar a posição que ocupa a filosofia da educação nos currículos dos cursos de licencia-
tura. Para que ela possa se situar nesse novo contexto, ou seja, no movimento do currículo 
de maneira mais produtiva, esse passo deveria ser complementado com mais algumas adi-
ções, tais como resistir à tendência a servir apenas de diagnóstico de época e aventurar-se 
em novos temas e problemas emergentes do contexto contemporâneo, como o tema das 
tragédias e catástrofes. Dessa forma, indicamos a necessidade de fazer um novo mergulho 
na sua tradição em busca de novas pérolas, as quais venham a reinscrever a sua participa-
ção na ordem da escritura dos cursos de licenciatura. Tais iniciativas poderiam assegurar à 
filosofia da educação, como referendam Dalbosco e Mühl, “o papel de contribuir para que 
as pesquisas educacionais façam a imersão investigativa na tradição cultural e pedagógica 
passada” (2020, p. 266).

Uma vez que, pela sina do mal de arquivo, as áreas que necessitam da história para 
se autocompreender apresentam espaços na escritura do discurso pedagógico – ausências, 
fantasmas, repetições –, melhor seria se pudessem, igualmente, ser traços que sinalizam 
novos horizontes da reflexão pedagógica. Em vista disso, o passo que propomos aventa a 
possibilidade da libertação do estado de que a filosofia da educação é colocada, por vezes, 
nos currículos dos cursos de formação de professores. Além disso, visa a traçar possibilida-
des ou promessas para enfrentar os fantasmas do mal de arquivo, sem perder a sua potência 
e graça características.

Se não vamos encontrar respostas a desafios tão complexos, acreditamos que a vin-
culação dos temas e problemas em pauta com a tradição humanística já significa um certo 
avanço na discussão. Acreditamos desse modo colaborar na formação ética e estética dos 
atuais e futuros educadores e na sua valorização como categoria profissional, que está muito 
defasada, refletindo a respeito da posição que ocupa a filosofia da educação nos currículos 
dos cursos de licenciatura à pós-graduação, percebendo, como sugere Derrida, “o brilho do 
além-clausura” (2017, p. 17).
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresentaremos os resultados de uma pesquisa de pós-doutora-
do a partir da realização de um grupo de atendimento psicoeducacional. A 
pesquisa foi fundamentada nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultu-
ral, mais especificamente o conceito de interfuncionalidade das funções psi-

cológicas superiores (FPS). 

Fundamentada no Materialismo Histórico-Dialético, a Psicologia Histórico-Cultural 
compreende o homem como um ser social, que se constrói a partir da sua relação ativa com a 
sociedade. Leontiev (1978) analisa que o processo de humanização é decorrente da apropriação 
da cultura produzida pelos homens. Segundo o autor, é através do trabalho, em uma vida e em 
um mundo de objetos que o homem se apropria das produções criadas pelas gerações prece-
dentes. Leontiev (1978) explica que na relação do homem com a sociedade, ele a modifica por 
meio da criação de instrumentos, de objetos para sanar suas necessidades, ao mesmo tempo que 
transforma a si mesmo.

Entende-se que o desenvolvimento do psiquismo humano é resultado da relação ativa 
entre homem e sociedade, que por meio do trabalho transformam a natureza e o próprio ho-
mem em seu psiquismo. A atividade produtiva do homem apresenta um caráter mediatizado do 
psiquismo, pois à medida que este se relaciona com seu meio o faz através dos instrumentos que 
constituem os objetos socioculturais que transformam o “natural” em social.

O trabalho adquire, portanto, um papel importante no desenvolvimento do psiquismo. 
Leontiev (1978, p. 76) afirma que o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho “[...] acarre-
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taram a transformação e a hominização do cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos órgãos 
dos sentidos”. Ele aparece ligado a dois elementos interdependentes: pela confecção e uso de ins-
trumentos e pela sociedade, o que se configura na relação do homem com a natureza e com os 
outros homens. Ultrapassa-se a atividade de satisfação imediata das necessidades, como ocorre 
com os animais, para um processo social que visa à comunicação entre os pares.

Para Vygotsky (2000), a relação do homem com o mundo não se dá diretamente, ela é 
mediada pelos instrumentos físicos e simbólicos (signos). Os instrumentos físicos são aqueles 
que potencializam a ação do homem no mundo material e os simbólicos são meios artificiais, 
como sinais externos, que irão reestruturar as operações psíquicas. Os signos potencializam a 
ação mental, modificando a conduta do sujeito (VYGOTSKY, 2000).

As funções psicológicas superiores são estruturas formadas culturalmente, como a memó-
ria, a lógica, a atenção voluntária, a percepção, a vontade, o pensamento abstrato, entre outras 
funções, mediadas pelos signos. Trabalhar com o conceito de interfuncionalidade das funções 
psicológicas superiores de Vygotsky (1999) com crianças que apresentam como queixa escolar 
as dificuldades no processo de escolarização significa potencializar seu desenvolvimento psíqui-
co por meio de atividades com recursos auxiliares, que funcionarão como mediadores para as 
conexões entre essas e as funções psicológicas. Nesse sentido, esse trabalho apresentará a impor-
tância da compreensão da interfuncionalidade das funções através da mediação dos instrumen-
tos psicológicos para auxiliar os alunos que participam do grupo de apoio psicoeducacional na 
superação de suas dificuldades escolares.

INTERFUNCIONALIDADE DAS FUNÇÕES 
PSICOLÓGICAS SUPERIORES: O PAPEL DOS SIGNOS

De acordo com Pino (2005), a mudança de um homem biológico para um homem cul-
tural dá-se pela apropriação e internalização das significações sociais que estão presentes nos 
sistemas simbólicos entendidos pelo autor como “conjunto de produções humanas” (p. 59), for-
mando então as funções psicológicas superiores.

Vygotsky (2000) afirma que as funções psicológicas superiores primeiro se constituem no 
coletivo, por meio da apropriação das produções culturais humanas, para depois irem à indi-
vidualização. Assim, são as funções sociais que dependem da mediação dos signos da cultura. 

Vygotsky (2000) também afirma que o conceito de função psicológica superior envolve 
dois fenômenos que não podem ser entendidos separadamente e que são duas causas do desen-
volvimento dessas funções: o primeiro se refere aos

[...] processos de domínio dos meios externos de desenvolvimento cultural e do pen-
samento; a linguagem, a escrita, o cálculo, o desenho; em segundo lugar, dos pro-
cessos de desenvolvimento das funções psíquicas superiores especiais, não limita-
das com exatidão, que na psicologia tradicional se denominam atenção voluntária, 
memória lógica, formação de conceitos, etc. Tanto uns como outros, tomados em 
conjunto, formam o que qualificamos convencionalmente como processos de desen-
volvimento das formas superiores de conduta da criança (VYGOTSKY, 2000, p. 29).
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No entanto, em nossa compreensão do apresentado por Vygotsky no parágrafo anterior, 
há uma relação entre essas funções à medida que o sujeito aprende e se desenvolve, formando 
um sistema funcional.

As funções psicológicas superiores se formam à medida que se combinam e entram em 
nexos, formando sínteses complexas, dando origem a um sistema psicológico de funções que 
não estão isoladas, mas relacionam-se entre si. O que muda são as conexões entre as funções 
e são os signos que fazem a conexão entre elas. Nesse sentido, significa que a criança encontra 
uma nova forma de lidar com a situação concreta a partir da internalização do signo – é como se 
ela descobrisse um mundo novo. Antes ela usava uma forma mais simples e concreta diante de 
uma situação desafiadora, mas depois que lhe é apresentado o signo, como um estímulo-meio, a 
criança consegue resolver a situação para além da percepção imediata. 

Vygotsky (2000) expõe que em seus experimentos fornecia ao sujeito um estímulo neutro, 
que parecia não ter relação com a resolução do problema posto. Depois que a criança analisava 
e percebia que tal resolução ultrapassava o uso dos seus recursos naturais/imediatos, ela incor-
porava o estímulo neutro no seu comportamento, utilizando-o como signo para a resolução 
do desafio. Diante disso, a estrutura psicológica primitiva antes imediata, agora assume “[...] o 
domínio do próprio processo de comportamento” (VYGOTSKY, 2000, p. 124).

O signo cria formações psíquicas qualitativamente superiores às anteriores, e é utilizado 
pelo indivíduo como um recurso auxiliar interno para resolver a situação. É nesse processo que 
as funções psicológicas são reorganizadas e atuam como um sistema único, e não isolado, na su-
peração e complexificação das funções. Por essa razão o trabalho com o grupo de apoio psicoe-
ducacional foi organizado focando o desenvolvimento de mediações significativas, que implica 
não apenas na apresentação do signo, mas na intervenção do profissional que intencionalmente 
potencializa o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Segundo Vygotsky (1991, p. 74), o signo é incorporado pelo indivíduo através do processo 
de internalização que age na “[...] reconstrução interna de uma operação externa”. O autor ex-
plica esse processo a partir do gesto de apontar, que no início é apenas um movimento externo 
da criança em esticar o braço e tentar apanhar com os dedos o objeto. Quando, porém, a mãe 
ajuda a criança a alcançar o que deseja, ela dá um significado à tentativa da criança em apanhar 
o objeto, ou seja, o gesto de apontar se torna um gesto para o outro. Nesse sentido, Vygotsky 
(1991, p. 74) afirma que “[...] de um movimento orientado pelo objeto, torna-se um movimento 
dirigido para uma outra pessoa, um meio de estabelecer relações” que depois é internalizado e 
se torna um sinal interno que modifica o comportamento do indivíduo.

Para Vygotsky (2005), a forma superior de comportamento aparece duas vezes, isto é, por 
meio de uma forma coletiva, nas atividades externas ou sociais, como funções interpsíquicas e, 
depois, nas atividades individuais, como funções intrapsíquicas, que regulam o próprio com-
portamento da criança. 

O homem se distancia da relação imediata (estímulo-resposta) e cria uma situação ar-
tificial, com a introdução de estímulos auxiliares ou estímulos-meios. Como afirma Vygotsky 
(2000), o signo, portanto, transforma funções espontâneas em funções voluntárias. Ele vai re-
presentar algo para o psiquismo, que pode ser um objeto, uma figura, um gesto, um som que 
será internalizado pelo homem e atuará não sobre o objeto físico, mas sobre o psiquismo (VY-
GOTSKY, 2000)
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Os signos, segundo Vygotsky (2000), fazem uma reestrutura global no desenvolvimento 
do psiquismo e não de alguns elementos, pois as FPS se reorganizam para lidarem com o desafio 
apresentado, provocando um salto qualitativo. 

Quando a criança tenta memorizar um número complexo de palavras de uma forma natu-
ral ou direta, logo ela esquece. Quando elege uma figura ou um objeto que se interpõe entre ela 
e a palavra a ser memorizada, é possível a memorização de mais palavras, porque não é apenas 
a presença do objeto ou figura que ajuda a criança a memorizar, mas a relação que ela consegue 
fazer entre o desenho e a palavra e, segundo Vygotsky (2000), isso depende do “incremento de 
seu desenvolvimento cultural”, que vai acontecendo no decorrer dos anos, gradualmente.

O autor observou em experimentos, para verificar a memorização ativa, que os desenhos 
ou figuras as confundiam as crianças pequenas, antes da idade pré-escolar,  para memorizar as 
palavras, pois elas ainda careciam de experiências na vida em sociedade das criações humanas 
para fazer essas correlações e utilizar os estímulos como meios auxiliares (signos) na memoriza-
ção. Assim, é na relação com o outro que vai acontecendo esse incremento cultural e assim vai 
crescendo sua memória cultural, exigindo uma complexificação de suas funções psicológicas.

Não significa que as bases biológicas são ignoradas, como foi tratado anteriormente, as 
funções primeiro aparecem em suas formas elementares, reflexas, e são o ponto de arranque 
para o desenvolvimento da formação das funções psicológicas superiores humanas. 

Estamos falando, então, de um psiquismo em transformação, em mudanças qualitativas 
constantes, o que não poderia ocorrer pela aprendizagem espontânea, mas intencional, em que 
há alguém que ensine e outro que aprende. Por isso, mais uma vez ressaltamos a importância do 
professor nesse papel. Como afirma Saviani (2008, p. 13), o trabalho educativo tem a função de 
produzir

[...] direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é pro-
duzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Assim, o objeto da edu-
cação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo. 

Facci (2007, p. 146) parte do pressuposto de que o professor e a escola têm função pri-
mordial no desenvolvimento do psiquismo humano. Dessa forma, a autora coloca que é muito 
importante a forma como o professor entende o desenvolvimento do psiquismo, o papel da 
educação e como acontece o processo de ensino-aprendizagem irá interferir em sua intervenção.

Vygotsky (2005), ao tratar sobre o papel do ensino, afirma que o “bom ensino” é aquele 
que “se adianta ao desenvolvimento”, apontando sobre a necessidade de um ensino de qualida-
de, isto é, intencional e organizado que atue sobre a zona do desenvolvimento proximal, que ele 
definiu como “[...] aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 
maturação [...]” (VYGOTSKY, 1991, p. 113).

Para Vygotsky (2001/2018, p. 25), o desenvolvimento psíquico não ocorre de modo regu-
lar e proporcional e, portanto, o autor conclui que em cada período etário as relações entre as 
funções se alteram, o que significa que
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[...] ocorre não apenas um maior ou menor crescimento de aspectos isolados, mas 
também a reestruturação, o reagrupamento das relações entre as diferentes particu-
laridades do organismo, ou seja, a própria estrutura do organismo e da personalidade 
muda em cada novo degrau [...].

Para explicar sobre esse sistema, Vygotsky (1999) começa delineando as funções mais sim-
ples, sendo a unidade dos processos sensoriais e motores. O autor alegou que nas crianças na fase 
inicial, nos adultos em condições patológicas e nos animais as sensações e processos motores são 
um todo único, mas que ao longo do desenvolvimento humano a sensação se torna mais indepen-
dente dos processos motores e a relação entre eles se torna mais complexa. Como explica Martins 
(2011, p. 101), “[...] a conexão absoluta é substituída por uma conexão relativa”.

No primeiro ano de vida, segundo Vygotsky (1996), a conduta da criança se explica devido 
às características de sua consciência, que se manifesta através da unidade das funções motoras e 
sensoriais. A situação social de desenvolvimento se caracteriza pela dependência que a criança tem 
de seu entorno, dessa forma, ela responde ao ambiente por meio de suas sensações orgânicas, por 
isso, segundo Pasqualini (2009), é marcado pela unidade entre percepção e ação. 

Vygotsky (2000, p. 266) alega que a criança pequena percebe os objetos a partir de sua vivên-
cia com a realidade, em sua “[...] complexa concreta coerência”. Segundo o autor, a criança pequena 
pensa em agrupamentos íntegros e coerentes, que se configura em um pensamento sincrético. Esse 
tipo de pensamento faz com que a criança perceba os objetos a partir das impressões relacionadas 
com as imagens dos objetos. É uma percepção fundida ao todo e não isolada.

Dessa forma, com o aparecimento da linguagem na idade da primeira infância (1-3 anos), 
a situação social do desenvolvimento modifica-se porque a linguagem estabelece novas relações 
com o meio circundante. A linguagem irá estabelecer mudanças qualitativas na relação entre as 
funções. 

Segundo Luria (1979), a linguagem enquanto um signo externo substitui as relações imedia-
tas de adaptação ao mundo, ou seja, a linguagem simbólica representa o mundo externo e por isso 
substitui o comportamento imediato pelo mediado, controlado pelo sujeito.

No caso da percepção, Vygotsky (1991, p. 43) afirma que a criança irá perceber o mundo 
através da fala, fazendo o sujeito sair da relação de imediatismo com seu entorno. “A percepção 
verbalizada, na criança, não mais se limita ao ato de rotular [...]”, mas “[...] adquire uma forma 
sintetizadora, a qual, por sua vez, é instrumental para atingirem formas mais complexas da per-
cepção cognitiva.” Segundo Chaves e Franco (2016), com o uso funcional da palavra, a percepção 
da criança se amplia e ela é capaz de operar com os objetos sem que estejam presentes, como na 
brincadeira. 

A fala reorganiza o campo visual-espacial e influencia a atenção fazendo a criança se deslo-
car de um campo perceptivo imediato e ir direcionando sua atenção através do controle verbal dela 
(atenção) e, assim, ela reorganiza também o campo perceptivo. O que acontece é que “Com o auxí-
lio da função indicativa das palavras, a criança começa a dominar sua atenção, criando centros es-
truturais novos dentro da situação percebida” (VYGOTSKY, 1991, p. 47). De acordo com o autor, 
a criança começa a destacar do fundo as figuras, permitindo um maior controle de suas atividades. 

De acordo com Martins (2011, p. 112), atenção e percepção estão em uma estreita unidade, 
em que a atenção “[...] corrobora para a acuidade perceptiva tanto quanto o campo perceptual 
mobiliza a atenção.”
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Além de reorganizar o campo visual-espacial da criança, a fala cria junto ao campo espacial 
um campo temporal tão real como o visual, fazendo-a direcionar sua atenção e agir sobre a situa-
ção presente, com um olhar para o futuro, bem como permite à criança reagir à situação presente 
tendo como parâmetro as atividades do passado (VYGOTSKY; LURIA, 2007; VYGOTSKY, 1991).

Devido à participação da fala, a ação futura da criança pode ser vislumbrada na situação 
visual real, pois a criança seleciona com a ajuda do campo perceptivo os elementos que constituem 
a ação futura das demais atividades percebidas. Dessa forma, diferente do animal que depende da 
situação concreta para solucionar uma tarefa, o homem é capaz, com a participação da fala, de 
superar a forma direta de ação e reorganizar seu campo sensorial (VYGOTSKY; LURIA, 2007).

Destarte, 

[...] é possível combinar em um único campo atencional a configuração da situação 
futura, composta com elementos precedentes do campo sensorial do passado e do 
presente. Com isso, o campo atencional passa a abarcar não somente uma percepção, 
bem como toda uma série de percepções potenciais que conformam entidades estru-
turais dinâmicas e sucessivas no tempo (VYGOTSKY; LURIA, 2007, p. 45).

O que os autores nos apresentam é que a reorganização do campo atencional trata-se de 
um processo dinâmico que reconstrói a conexão com outras funções psicológicas, graças à in-
clusão da fala, e destaca nesse processo de reconstrução a função da memória. 

Pelo fato de a criança verbalizar situações passadas, Vygotsky (1991, p. 48) afirma que ela 
se liberta da forma direta e limitada da lembrança e sintetiza o passado e o presente em suas ati-
vidades. Não significa evocar simplesmente fragmentos do passado e unir com a unidade global 
do presente, mas uma nova forma de “[...] unir os elementos da experiência passada com os do 
presente”.

Isso nos mostra que não é apenas pela mudança de idade que a criança irá desenvolver 
operações psicológicas mediadas, Vygotsky (1991) afirma que as funções vão sofrendo mudan-
ças que não acontecem apenas na estrutura isolada de uma função, mas uma mudança nas 
relações interfuncionais que vão permitindo que a memória, a atenção e o pensamento se com-
plexifiquem. Dessa forma, a memória na criança não é a mesma do adulto por causa da idade, 
mas devido ao papel que ela ocupa, da sua funcionalidade naquele momento da vida. 

Como já dissemos anteriormente, para a criança pequena pensar é recordar, para o ado-
lescente recordar significa pensar, porque há uma necessidade de estabelecer conceitos abstratos 
para lidar com a realidade e isso indica “[...] como mudam as relações entre as funções cogniti-
vas no decorrer do desenvolvimento” (VYGOTSKY,1991, p.85).

Assim como as outras funções psicológicas superiores, a formação de conceitos também é 
uma função mediada que necessita do emprego dos signos que é a palavra, a qual “[...] em prin-
cípio tem o papel de meio na formação de um conceito e, posteriormente, toma-se seu símbolo” 
(VYGOTSKY, 2001, p. 161).

Segundo Facci (2010), os conceitos, ainda que se formem plenamente na adolescência, 
sua raiz está presente desde a infância e eles exigem que as funções intelectuais básicas estejam 
desenvolvidas para a sua formação.

Para Vygotsky (2001), é através do uso funcional da palavra (função significativa e não 
apenas indicativa) que as funções como atenção, memória, abstração, seleção e síntese do que 
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é percebido são reorganizadas. No início, quando a palavra ainda é carente de sentido, o autor 
afirma que ela se liga a uma situação concreta, vinculada ao material sensorial para depois atra-
vés da palavra fazer generalizações. Dessa forma, segundo o autor, não é possível o conceito 
se formar sem a matéria objetiva e nem sem a palavra, pois é a matéria que dá a base para sua 
elaboração e é a partir da palavra que o conceito surge.

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível fora 
do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento central, que tem todos os 
fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento de concei-
tos, é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio de 
formação de conceitos (VYGOTSKY, 2001, p. 170).

Por isso, dentro do processo de formação do conceito, Vygotsky (2001, p. 172) afirma que 
é “[...] parte fundamental, o domínio do fluxo dos próprios processos psicológicos através do 
uso funcional da palavra ou do signo”. Destarte, assim como as outras FPS, a formação de con-
ceitos não acontece de uma atividade associativa, mas de um novo tipo de atividade a partir de 
relações novas e tem como marca a transformação de processos intelectuais imediatos para os 
mediados. 

Dessa forma, de acordo com Facci (2010, p. 130), os conceitos se formam “[...] durante 
uma operação intelectual quando os indivíduos tomam consciência deles e lhes dão configura-
ção lógica.” Nesse sentido, o conceito amplia a compreensão da realidade, das pessoas em seu 
entorno e de si mesmo, como nos afirma Facci (2010). A criança toma mais consciência das suas 
relações e de si mesmo, pois o conceito sobre algo vai se aprofundando à medida que os conhe-
cimentos adquiridos se complexificam.

Essa transformação dos conceitos ao longo do desenvolvimento não se dá de forma es-
pontânea e aleatória. Vygotsky (1991) identificou dois tipos de conceitos, os conceitos espontâ-
neos, que surgem no contexto das relações cotidianas, e os conceitos científicos, que são forma-
dos em um processo orientado, organizado e sistematizado que é o ambiente de aprendizagem 
escolar. Dessa forma, a noção de tempo antes adquirido no cotidiano, na escola ele é aplicado 
pelo professor em situações mais complexas e sistematizadas, fazendo a criança estabelecer no-
vas relações e generalizações.

Assim, o que consiste nas mudanças que se processam em cada uma das funções é o ho-
mem utilizá-la ativamente com o auxílio dos signos, pois as funções não crescem isoladamente, 
mas se reestruturam ganhando novos contornos à medida que a criança se relaciona com seu 
entorno. Dessa forma, ela vai dando novos significados às suas experiências, se apropriando da 
vida social, dos instrumentos e se desenvolvendo em saltos qualitativos. Nas conclusões de Vy-
gotsky (2001; 2018, p. 26), a desproporcionalidade do desenvolvimento:

[...] permite concluir que lidamos com o desenvolvimento que não conduz apenas 
ao aumento de aspectos quantitativos das especificidades da criança [...] também à 
reestruturação das relações entre diferentes particularidades de desenvolvimento [...]

Essa compreensão da interfuncionalidade das funções psicológicas superiores fornece 
subsídios para entender que a aprendizagem promove o desenvolvimento, ou seja, que a apro-
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priação dos signos, dos elementos culturais, possibilita a complexificação das funções psicológi-
cas superiores, em um processo dialético, como afirma Vygotsky (2000). 

O TRABALHO DESENVOLVIDO NO 
GRUPO DE APOIO PSICOEDUCACIONAL

Como relatamos anteriormente, este trabalho é referente a um projeto de pós-doutorado, 
que teve como objetivo desenvolver atividades que auxiliem no desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, por meio dos grupos de atendimento psicoeducacional com crianças 
encaminhadas pelas escolas, tendo como queixa escolar dificuldades no processo de escolari-
zação. Foi solicitada a autorização da escola e dos pais para a realização da pesquisa e essa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética de uma Universidade do Estado do Paraná.

Participaram das atividades cinco crianças da primeira fase do ensino fundamental de 
uma escola pública. O objetivo do grupo foi potencializar, por meio de recursos auxiliares, o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

O grupo de atendimento psicoeducacional teve nossa condução com o auxílio de uma 
psicóloga. Os cinco alunos tinham como queixas dificuldades de leitura, de escrita e de cálculos 
matemáticos. Realizamos 15 encontros com esses alunos. As idades das crianças eram de 7, 8, 9 
e 12 anos. Os encontros foram realizados uma vez por semana na escola. 

Além do atendimento às crianças também foram estabelecidos contatos com os professores 
dos alunos, professores da sala de recursos, pais ou responsáveis por elas e pedagogos da escola, 
para obtenção de informações sobre os alunos e trabalhos desenvolvidos com eles. O contato 
com os professores e a professora da sala de recursos foi importante para nos auxiliar sobre os 
resultados do trabalho que estava sendo realizado, para compreendermos os comportamentos/
dificuldades/avanços das crianças nas atividades empreendidas, assim como para a proposição 
coletiva de formas de enfrentamento às dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem. 

No grupo foram trabalhadas atividades de leitura, escrita e matemática, com o uso de di-
versos recursos auxiliares, tais como: a figura, a fita métrica, a trena, o mapa-múndi, os blocos 
lógicos e o material dourado, entre outros, que trabalhassem o movimento das funções psicoló-
gica superiores. 

Em cada atividade, apresentamos às crianças os objetivos de nosso encontro e desenvolve-
mos atividades lúdicas junto com as de matemática e escrita. A dinâmica dos encontros foi, por 
exemplo, a seguinte: na atividade sobre a História da Matemática (terceiro encontro) contamos a 
história, explicando sobre a invenção do número nos vários períodos históricos e, concomitan-
temente, apresentamos diversos objetos, como pedras, ossos, corda, fita métrica, mapa-múndi, 
trena, que auxiliassem às crianças na lembrança da história. Ao mesmo tempo, trabalhamos 
com sua atenção, despertamos seu interesse, ampliamos o conhecimento sobre a Matemática 
e fizemos uma preparação para a atividade do encontro posterior, no qual desenvolvemos a 
atividade de construção de uma história em quadrinhos sobre a história da Matemática. Nessa 
construção, primeiro foi realizada a lembrança da história sem recorrermos aos objetos, depois 
esses foram introduzidos e as crianças lembraram com mais facilidade a sequência histórica. 
Isso ajudou na confecção da atividade proposta. 

Introduzimos esses instrumentos físicos na história para que a criança, ao ter contato com 
eles, possa internalizar com maior facilidade a história e assim consiga fazer relação com mate-
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mática como um processo histórico, que se iniciou com a criação de instrumentos físicos e, de-
pois, foram introduzidos estímulos artificiais que levaram à criação dos números, uma forma de 
abstração dessa forma rudimentar de contar. Quando mostrávamos os objetos para as crianças, 
pedíamos que elas os conceituassem e elas recorriam às suas experiências práticas (como um 
avô que era mestre de obras). Dessa forma, a relação entre a linguagem e o objeto percebido faz 
a criança buscar no pensamento o objeto visualizado, substituindo a forma imediata de percep-
ção e recorrer à memória. Percebemos que a mediação dos instrumentos despertou o interesse 
das crianças, ampliou o conhecimento deles sobre a matemática e preparou para a atividade do 
encontro posterior.

No trabalho partimos da premissa de que o psiquismo se desenvolve por meio de um 
processo dinâmico e tecendo relações com os elementos de seu entorno cultural, evoluindo de 
estruturas primitivas para estruturas superiores de comportamento. Tal processo não acontece 
isoladamente, pois as funções psicológicas superiores, como já dissemos, se formam na intera-
ção social homem-natureza, a partir da mediação do outro, que vai inserindo os instrumentos 
psicológicos (signos) e dando significado às relações humanas. No trabalho com o grupo, para 
que as crianças reequipassem as suas funções e transformassem em novos sistemas de funcio-
namento, a intervenção se deu não apenas na apresentação dos recursos mediadores, mas nas 
apropriações deles. Isto é, na tarefa de fazer com que as crianças usassem funcionalmente o 
objeto com fins de atenção, memorização e abstração. A finalidade era auxiliar os alunos a su-
perar as formas externas e elementares das funções para os processos internos de regulação do 
comportamento.

Dessa forma, as funções psicológicas antes naturais passam a ser culturais. As estruturas 
psicológicas primitivas, biológicas, se reorganizam em estruturas psicológicas superiores, o que 
não se dá de forma mágica ou linear, mas acontece a partir das combinações e nexos entre as 
funções. Isso ficou evidente em nossa pesquisa quando as crianças usaram ativamente as fun-
ções, como a memória, a atenção e a percepção para a resolução de uma tarefa. Significa que elas 
utilizaram os recursos auxiliares para lembrar ou prestar atenção em algo que fosse ajudá-las na 
conclusão de suas tarefas.

Segundo Martins (2011, p. 128), o surgimento da memória mediada por signos, que ultra-
passa sua expressão espontânea e involuntária, decorre não de transformações que se processam 
em sua estrutura interna, mas na relação que estabelece com outras funções, isto é, que “[...] 
resulta das relações interfuncionais”.

Quando as crianças sentiam dificuldades em atividades mais complexas elas solicitavam 
ajuda verbalmente para as psicólogas, para preencher uma lacuna que ficou para elas. No caso 
de atividades relacionadas à Matemática, já faziam o uso da contagem nos dedos, recorriam às 
figuras apresentadas, riscos no papel e contas mentalmente. Segundo Vygotsky (1999, p. 39), 
significa que a criança já conseguiu “[...] formular um plano de ação para solucionar o problema 
em questão, mas que é incapaz de realizar todas as operações necessárias”. Portanto, nossa inten-
ção era que essa vivência, na utilização dos recursos mediadores, fosse internalizada e servisse 
de instrumentalização para que os alunos resolvessem as tarefas propostas em relação à apren-
dizagem dos conteúdos curriculares.

O movimento das funções psicológicas e o seu entrelaçamento se dão porque o signo – no 
caso da escola, os conhecimentos curriculares, conhecimentos científicos –, quando internali-
zados, fazem com que sejam superadas as contradições entre a forma primitiva e a cultural no 
desenvolvimento do comportamento. Ou seja, a criança encontra uma nova forma de lidar com 
a situação concreta porque ocorre uma alteração no conteúdo e na forma do seu desenvolvi-
mento psíquico.
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O signo, segundo Martins (2011), possibilita o contínuo movimento e complexificação 
das funções psicológicas superiores provocando transformações entre as funções. Dessa forma, 
as funções não se modificam isoladamente e nem uniformemente. Significa que o fato de um 
conjunto de funções se reorganizarem, há ritmos e mudanças diferentes em cada função, exigin-
do o domínio de uma, e, em outros momentos, de outra. Diante disso, a autora afirma que é “[...] 
a riqueza dos vínculos da pessoa com a realidade física e social o motor do desenvolvimento das 
funções psíquicas [...]” (MARTINS, 2011, p. 59).

Como afirma Vygotsky (2005), no intercâmbio das relações com os outros é que as fun-
ções psicológicas se desenvolvem, pois antes de serem funções intrapsíquicas, elas surgem a 
primeira vez como atividades coletivas e, por isso, como funções interpsíquicas para depois se 
tornarem atividades individuais.

Enfatizamos que essas criações humanas precisam ser apresentadas para as crianças para 
proporcionar que ela tenha acesso à cultura. Dessa forma, toda função psicológica superior 
primeiro decorre da apresentação do adulto (no caso da escola, do professor), até que a criança 
a organize e faça dessa a sua própria conduta. Por consequência, a formação das funções psico-
lógicas superiores, bem como seus novos rearranjos interfuncionais, vai acontecendo ao longo 
do processo de trabalho, por meio da intervenção do profissional, seja da Psicologia ou pela 
própria escola, no papel dos professores. Esses, ao ensinarem os conteúdos escolares, não do-
tam as crianças apenas de informações, mas também do conhecimento que permite ultrapassar 
os conhecimentos do dia a dia. Isso quer dizer que os conhecimentos espontâneos vão sendo 
substituídos pelos científicos, movimentando a capacidade de a criança, por meio do desenvol-
vimento das funções psicológicas superiores, conhecer a realidade em sua essência.

Na intervenção realizada com o grupo de apoio psicoeducacional, percebemos que a qua-
lidade das intervenções potencializa o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A 
apresentação dos recursos mediadores para realizar a atividade não é suficiente para a criança 
internalizar e realizar a atividade proposta no grupo de forma autônoma, é preciso que a criança 
na relação seja afetada a concretizar a atividade. Significa que na relação com o outro, o psi-
cólogo que direcionou o grupo mobilize na criança o desejo de se apropriar do conhecimento 
científico que a ajudará na conclusão da atividade. Dessa forma, a criança se sentirá desafiada 
e não retraída, mesmo que seja uma situação nova ou que ela encontre dificuldades. Não são 
apenas as palavras afirmativas que levam a criança a concluir uma tarefa escolar, principalmente 
quando ela já encontrou anteriormente alguma dificuldade, mas a intervenção do profissional 
ao auxiliar a criança a avançar em seu aprendizado. A criança então percebe que com a ajuda 
pode se apropriar daquele conhecimento e avançar para resolver desafios mais complexos.

Desenvolvemos atividades que fossem além daquilo que o diagnóstico nos fornecia pro-
pondo o que Vygotsky (2005) alegou como importante para a superação do nível de desenvol-
vimento efetivo ou real, as “perguntas-guia, exemplos e demonstrações” (VYGOTSKY, 2005, p. 
35).

Ficou evidente que utilizar os instrumentos como recursos mediadores para possibilitar 
os novos nexos interfuncionais precisa ser previamente organizado e sua intencionalidade pre-
cisa estar clara para o profissional ao utilizar. Nesse sentido, como defendemos neste trabalho, 
as funções psicológicas superiores são culturalmente desenvolvidas, elas não se desenvolvem 
espontaneamente, mas decorrem das apropriações que os homens fazem das gerações anteriores 
e vão aperfeiçoando. Nesse entendimento, no grupo de apoio psicoeducacional, antes de iniciar 
a atividade, apresentávamos às crianças os objetivos daquele encontro para que, ao utilizar os 
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recursos, eles então fizessem sentido aos educandos. Assim, percebemos que eles desenvolviam 
as atividades propostas em cada encontro de forma organizada, pois exigia deles um controle 
do comportamento.

Além da intervenção do profissional, a relação entre os alunos foi fundamental para fazer 
com que eles avançassem em seu aprendizado, visto que, nessa interação, o aluno atua na zona 
de desenvolvimento proximal como motor na superação daquilo que está em vias de desenvol-
vimento, mobilizando as funções em novas reorganizações.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Diante do trabalho, partimos da premissa de que o psiquismo se desenvolve dentro de um 
processo dinâmico e fazendo relações com os elementos de seu entorno cultural, evoluindo de 
estruturas primitivas para estruturas superiores de comportamento. Tal processo não acontece 
isoladamente, pois as funções psicológicas superiores se formam na interação social homem-
-natureza a partir da mediação do outro que vai inserindo os instrumentos psicológicos (signos) 
e vai dando significado às relações desse homem. Por isso, em nosso trabalho com o grupo de 
atendimento psicoeducacional, para que as crianças reequipem suas funções e as transformem 
em novos sistemas, foi preciso fazer com que as crianças usassem os objetos com fins de atenção, 
memorização, abstração, para que elas superassem as formas externas e elementares das funções 
para processos internos de regulação do comportamento.

Propor atividades por meio da utilização dos recursos auxiliares, como os instrumentos 
físicos e os signos, para ajudar as crianças a substituírem formas imediatas de desenvolvimento 
por formas mediadas, é uma forma de atuação do psicólogo no campo educacional que vai na 
contramão da individualização, culpabilização e patologização do ensino. 

O atendimento das crianças por meio de grupos de apoio psicoeducacional demonstrou, 
em nossa pesquisa, que estes contribuíram para a apropriação dos conhecimentos científicos 
dos alunos, pois puderam ampliar sua capacidade de apropriação de novos conhecimentos im-
portantes para o seu desenvolvimento. 

Foram dezenove anos de luta dentro do campo da Psicologia Escolar e Educacional, desde 
o Projeto de Lei nº 3.688, de 2000, até a aprovação da Lei nº 13.935, em 2019, para a inserção 
do psicólogo e do assistente social na educação básica. A luta acontece para que sejam desen-
volvidas práticas psicológicas que superem a patologização da aprendizagem e garantam uma 
educação inclusiva. Por isso, este estudo se faz demasiado importante: por possibilitar novas es-
tratégias de enfrentamento das situações desafiadoras pelas crianças que são apresentadas com 
dificuldades de aprendizagem em sua trajetória de vida escolar. 

Essa forma de intervenção se constitui em uma alternativa para estabelecer vínculos ne-
cessários entre a Psicologia e a Educação, na busca educacional que realmente promova o de-
senvolvimento humano. Uma educação que contribua para o processo emancipatório de pro-
fessores e alunos em direção à formação da consciência sobre a realidade posta e, coletivamente, 
na transformação das condições diferenciadas de apropriação aos bens materiais e culturais 
presentes na sociedade capitalista.
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INTRODUÇÃO 

Formação em rede e exercício profissional em Psicologia Escolar e Educacional 
são os objetos de estudo desta pesquisa, que vem sendo desenvolvida desde 2019 
– ano da aprovação da Lei nº 13.935, que implica a obrigatoriedade de psicólo-
gas(os) e assistentes sociais nos sistemas públicos de Educação Básica. Tal con-

quista torna-se um importante marco legal para a educação pública, haja vista a relevância do 
enlace entre a Psicologia e a Educação, possibilitando importantes contribuições para a avalia-
ção, o planejamento e a implementação dos processos educacionais, fundamentados na pers-
pectiva da Educação Inclusiva. 

Nesse contexto, considera-se oportuno e necessário termos como pauta a formação de 
psicólogas(os) para atuar no campo da Educação. Tendo em vista a garantia de direitos fun-
damentais dos seres humanos, traz-se como questionamento o preparo para a promoção da 
inclusão social e educacional. Por essa razão, a partir da perspectiva histórico-cultural, este es-
tudo combina procedimentos da pesquisa exploratória e da pesquisa-ação, tendo como objetivo: 
identificar as(os) psicólogas(os) que estão em exercício profissional diretamente vinculadas(os) 
às secretarias municipais e estadual de Educação da região da Grande Dourados, em Mato Gros-
so do Sul. Especificamente, buscamos conhecer seu percurso de formação e atuação na Psicolo-
gia Escolar e Educacional, identificar as principais solicitações apresentadas pelas comunidades 
escolares à Psicologia e às(aos) psicólogas(os) na região estudada, e compreender os desafios e 
as estratégias frequentemente delineadas para dirimi-los. 

A pesquisa envolveu vinte participantes, e os resultados parciais indicaram, entre outros, 
a importância da formação continuada para a promoção do desenvolvimento profissional, e 
subsidiaram a constituição da Rede de Psicólogas(os) Escolares e Educacionais da região. 
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As vivências das(os) participantes ganharam centralidade nesse processo de investigação, 
que, além de produzir um mapeamento, informações sobre o perfil sociodemográfico, conquis-
tas e necessidades das(os) profissionais da região estudada, permitiu, em um segundo momen-
to, a constituição de uma Rede de Psicólogas(os) Escolares e Educacionais institucionalmente 
vinculadas(os) às redes municipais e estadual da região, contribuindo com as suas produções 
construídas no curso de suas trajetórias profissionais. Uma rede colaborativa, voltada à forma-
ção continuada e à organização regional da categoria. 

Cabe ressaltar que os efeitos da pandemia causada pela COVID-19 geraram algumas mu-
danças no percurso metodológico, planejado inicialmente. Por esse motivo, as entrevistas, as 
visitas e os encontros passaram a ser realizados de forma remota, respeitando o distanciamento 
social. Apesar dos desafios apresentados nesse formato, os encontros proporcionados pela Rede 
têm se apresentado como importantes mediadores no fortalecimento das relações de pertenci-
mento à área da Psicologia Escolar e Educacional, além de se tornarem um importante recurso 
de apoio teórico e técnico para a organização das atividades executadas pelas(os) profissionais 
em seus espaços de trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Santos, Mitjáns Martínez e Anache (2021, p. 1475) em estudo sobre a configuração sub-
jetiva da docência de uma professora de educação especial argumentam que “A docência é um 
processo que se desenvolve ao longo da vida, extrapolando a abrangência da carreira e do cam-
po profissional”. Conforme as autoras, o processo de produção da configuração subjetiva da 
docência implica “As relações e experiências vivenciadas, mesmo antes do ingresso na carreira, 
nas várias instâncias da vida social do professor, articulando dialeticamente o individual e o 
social, o pessoal e o profissional, o intelectual e o emocional” (SANTOS; MITJÁNS; ANACHE, 
2021, p. 1475). As pesquisadoras salientam que as decisões e as formas de lidar com situações 
pertinentes ao cotidiano escolar são nutridas por saberes resultantes de vivências implicadas 
desde a formação inicial e continuada, passando pelas relações entre os vários indivíduos, até os 
conflitos decorrentes da prática. Aqui, consideramos que o mesmo pode ser pensado em relação 
à produção da configuração subjetiva do exercício profissional em Psicologia Escolar.

O conceito de vivência tem sido abordado pela teoria histórico-cultural, e, refere-se à 
“Uma unidade na qual se representa, de modo indivisível, por um lado, o meio, o que se vi-
vencia – a vivência está sempre relacionada a algo que está fora da pessoa –, e, por outro lado, 
como eu vivencio isso” (VIGOTSKI, 2018, p. 78). Portanto, quando a experiência tem o poder 
de afetar o ser humano, gera emocionalidade, a qual se integrará à sua configuração subjetiva. 
Na perspectiva de González Rey (2016, p. 1), o intelecto e a emoção se constituem em unidade 
inseparável, o qual exerce a função mobilizadora. As experiências vivenciadas se integram às 
anteriores, promovendo a produção dos sentidos subjetivos, sendo esses entendidos como pro-
duções simbólicas emocionais que se configuram no curso das ações e relações mobilizadoras 
das experiências que os seres humanos vão tecendo na trama social na qual estão implicados 
(GONZÁLEZ, 2017).  

Silva, Silva e Almeida (2021) apontam que, na atualidade, ainda se verifica no contexto 
escolar uma significativa ausência de compreensão acerca do papel da Psicologia e das(os) psi-
cólogas(os) na Educação Básica. Pouco se discute sobre a importância da Psicologia como saber 
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acadêmico e como conhecimento sobre o próprio processo de desenvolvimento humano das 
pessoas em processo de escolarização. As autoras destacam que, mesmo com estudos recentes 
como os Negreiros e Ferreira (2021) e normativas dos órgãos reguladores da categoria – a exem-
plo das Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica, publicadas 
pelo Conselho Federal de Psicologia em 2019, ainda há no cotidiano escolar um desconheci-
mento em relação a essas questões. Conforme Machado (2016), trata-se de uma falta de com-
preensão que alcança tanto profissionais da área quanto profissionais da escola. O autor destaca 
que ainda mais significativa é a confusão da atuação psicológica na escola sob uma perspectiva 
de teor clínico, com uma atuação orientada sob perspectiva psicossocial e orientada ao subsí-
dio de ações eminentemente pedagógicas. Tais incompreensões, como constitutivas da cultura 
escolar, participam também do processo de produção da configuração subjetiva do exercício 
profissional na psicologia escolar.

A teoria da subjetividade na perspectiva de González Rey tem como referência que o ser 
humano se constitui por meio da aprendizagem, e, portanto, às suas vivências integram-se os va-
lores culturais e os conhecimentos que foram obtidos ao longo da vida. Ela considera que nesse 
processo os aspectos cognitivos, afetivos/emocionais e o motivacional estão em movimento, não 
podendo ser compreendidos de forma fragmentada (MITJÁNS; GONZÁLEZ, 2019). 

Os processos formativos para o exercício profissional precisam considerar que na aprendi-
zagem formal (escolar) os sentidos subjetivos vão sendo produzidos em meio ao movimento das 
relações sociais, integrando a configuração subjetiva do aprender, os quais são inseparáveis da 
subjetividade social da escola. Nelas, implicam-se a subjetividade individual e social dos sujeitos 
das aprendizagens. Em tempo, “A subjetividade é entendida como a capacidade humana de as 
emoções adquirirem um caráter simbólico, levando à formação de novas unidades qualitativas” 
(MITJÁNS; GONZÁLEZ, 2019, p. 15). 

A aprendizagem deve promover condições para a produção de sentidos subjetivos mobi-
lizadores de desenvolvimento pessoal, possibilitando, com isso, o uso de novos recursos opera-
cionais no curso das vivências, os quais podem ser identificados nas decisões empregadas nas 
ações e nas relações assumidas no espaço escolar, uma vez que elas integram a complexa trama 
de aspectos afetivos-cognitivos, motivacionais, os quais constituem-se em informações para a 
planificação dos processos formativos para o exercício profissional. Nesse sentido, as mudanças 
subjetivas são necessárias nos processos formativos do exercício profissional, as quais podem se 
expressar nas reflexões sobre as crenças e representações sobre a deficiência, por exemplo. O es-
paço dialógico é fundamental para favorecer a emergência do agente/sujeito. Em tempo, Gonzá-
lez Rey e Mitjáns Martínez (2017, p.73) definiu agente como “Indivíduo ou grupo social, situado 
no devir dos acontecimentos no campo atual de suas vivências; uma pessoa ou grupo que toma 
decisões cotidianas, pensa, gosta ou não que lhe acontece, o que de fato lhe dá uma participação 
ativa neste transcurso”. E o sujeito é também considerado ativo, relacional, qualificado, capaz de 
criar vias próprias de subjetivação, transcendendo as construções normativas no curso das suas 
vivências (GONZÁLEZ; MITJÁNS, 2017). 

Portanto, as mudanças podem ser observadas na qualidade das reflexões produzidas so-
bre as práticas desenvolvidas, nos limites do arcabouço teórico empregado, na ampliação das 
produções do campo do exercício profissional e da articulação com os seus pares, entre outras 
ações que revelam a emergência de novas configurações subjetivas, fomentando a produção de 
novos sentidos subjetivos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos da pesquisa foram desenvolvidos em duas fases, sendo a primeira 
uma pesquisa exploratória. Estudiosos apontam que “As pesquisas exploratórias são úteis 
quando o tema em estudo foi pouco explorado”, e são desenvolvidas “No sentido de propor-
cionar uma visão geral acerca de determinado fato” (MUNARETTO; CORRÊA; CUNHA, 
2013, p. 10). Assim, realizamos o mapeamento das(os) profissionais e as entrevistas indivi-
duais, com vistas à produção de um perfil sociodemográfico das(os) participantes. 

Na segunda fase, ainda em andamento, “Os fenômenos psicológicos só podem ser 
compreendidos se estudados em sua materialidade e movimento” (ASBAHR, 2005, p. 37). 
Com isso, optamos por realizar uma pesquisa-ação, por ser uma “Metodologia que se adap-
ta à diversidade das situações, construindo conteúdos e procedimentos adequados às ne-
cessidades e à cultura dos interessados” (THIOLLENT; COLETTE, 2014, p. 207), e pode 
colaborar com a produção de reflexões e resoluções de problemas coletivos, com a parti-
cipação dos pesquisadores e sujeitos envolvidos no estudo (MARTINS; SANTOS, 2017). 
O foco deste trabalho foi o exercício profissional dessas(es) profissionais, considerando as 
suas vivências e fundamentos teóricos e metodológicos que assentam o desenvolvimento de 
seus trabalhos. 

As(os) participantes desta pesquisa são psicólogas(os) atuantes em um conjunto de 
11 municípios da região Centro-Oeste do Brasil, cujos nomes foram mantidos sob sigilo, 
conforme o previsto e aprovado pelo Comitê de Ética da universidade que abriga o estudo. 
Ao todo, foram identificadas(os) 22 profissionais, das(os) quais 20 atuam nas secretarias 
municipais e estadual de Educação, sendo esse o critério principal. 

Na primeira fase, os instrumentos utilizados no mapeamento incluíram a normativa 
que delineia os municípios de abrangência dos territórios das políticas educacionais da Se-
cretaria de Educação do estado em estudo, e o roteiro semiestruturado para as entrevistas 
individuais abordou aspectos sociodemográficos, concepções e relatos de vivências ligadas 
à Educação, inclusão, formação e exercício profissional. As entrevistas foram gravadas em 
vídeo e/ou áudio, transcritas, codificadas e analisadas com rigores éticos e metodológicos 
recomendados à pesquisa em Psicologia, como sugerem Breakwell et al. (2010, p. 294). 

Na segunda fase, o principal instrumento para o conhecimento e reflexão das vivên-
cias no exercício profissional das(os) psicólogas(os) tem sido a organização de um curso 
de aperfeiçoamento. Tal procedimento, com previsão inicial de 10 a 12 encontros e carga 
horária de 40h, foi pensado e vem sendo realizado a partir de uma metodologia própria, de 
caráter colaborativo, engendrada na interação do grupo. Esse processo formativo inaugu-
rou a Rede de Psicólogas(os) Escolares e Educacionais da Região da Grande Dourados, no 
estado de Mato Grosso do Sul. 

Quanto aos cenários da pesquisa, parte da fase exploratória foi realizada em visitas in 
loco e entrevistas individuais presenciais. Com o distanciamento social imposto pela pande-
mia de COVID-19, as ações da pesquisa passaram a ocorrer remotamente pela plataforma 
digital Google Meet, com o suporte do ambiente virtual Google Classroom e da rede social 
WhatsApp. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Consideramos que a subjetividade se constitui a partir das relações estabelecidas entre sujeitos. 
Tais relações são permeadas por uma conexão entre subjetividade e trabalho. É por meio do trabalho 
que o homem constrói a si mesmo e ao mundo (MARTINS, 2007). Dessa forma, as experiências tra-
zidas pelas participantes protagonizam o processo formativo e geram novos sentidos e significados às 
ações e às relações que permeiam o exercício profissional, produzindo também novas configurações 
subjetivas. 

Os dados obtidos na fase exploratória foram codificados. Em sua análise, as categorias que 
emergiram para serem consideradas na composição do perfil sociodemográfico do grupo foram 
relacionadas à geração; à formação inicial de psicólogas(os) e ao ingresso na carreira; ao gênero; 
às condições de trabalho; à formação continuada; e, ao exercício profissional na Psicologia Escolar. 
Identificamos que 95% das participantes são mulheres e, dentre elas, 45% têm idades entre trinta e 
um e quarenta anos. Quanto ao tempo de exercício profissional, também 45% têm até cinco anos 
de atuação na Psicologia, e 35% têm entre cinco e dez anos de atuação na profissão. Apenas 20% 
delas(es) têm mais de dez anos de exercício profissional como psicólogas(os). Contudo, no conjunto, 
75% dessas(es) profissionais atuam na área da Educação há menos de cinco anos. 

A partir de tais dados, o grupo, que ao longo da fase da pesquisa-ação viria a constituir a Rede 
de Psicólogas(os) Escolares e Educacionais da Grande Dourados-MS, pôde ser percebido como um 
grupo de mulheres jovens, recém-formadas, em início de carreira e principiando o exercício profis-
sional na área da Psicologia Escolar propriamente dita. O exercício profissional foi caracterizado por 
condições de trabalho caracterizadas por regimes de contratação flexíveis (concurso, processo sele-
tivo por tempo determinado, com dedicação de 20, 30 ou 40h semanais), remuneração de mediana 
a baixa (variando entre R$14,03 a R$39,67 os valores da hora de trabalho em seus salários-base), e 
ausência de pares para o compartilhamento de funções. O investimento pessoal positivo em proces-
sos de formação continuada em nível de pós-graduação também foi revelado em contraste com o 
baixo índice de engajamento e/ou filiação a entidades de representação e formação profissional em 
Psicologia, conforme verificamos na entrevista 04:

Graduei em psicologia pela UFGD [...] Bacharelado e Licenciatura”. “Eu fiz especialização 
na UCDB, em Saúde Mental e depois eu fiz o Mestrado”. “Na FAED, em Educação e minha 
linha de pesquisa é Educação e Diversidade” (Entrevista 04).

 Entre as(os) participantes, 85% já apresentavam títulos de especialistas e até mesmo mestrado 
nas áreas de Psicologia e Educação. Mas, para além da filiação ao Conselho da categoria, nenhu-
ma(um) participante era associado a qualquer entidade de representação e formação profissional na 
área.

O perfil das(os) participantes reproduz a feminilização da profissão, associando ao gênero fe-
minino papéis vinculados ao cuidado. Dessa forma, consideramos ser essencial que tais questões 
sejam abordadas tanto pela própria Rede, em seu percurso formativo, quanto pelos diferentes agentes 
formadores das psicólogas(os) escolares e educacionais. 

Para além de informações sociodemográficas, na análise das entrevistas, verificaram-se impor-
tantes reflexões das(os) participantes da pesquisa em relação à sua trajetória profissional, formação, 
condições de trabalho, funções do psicólogo na escola, e, ainda, relativas à sua avaliação pessoal sobre 
a própria trajetória profissional.



334

REDE DE PSICÓLOGAS(OS) ESCOLARES E EDUCACIONAIS NO CENTRO-OESTE: ESTUDO SOBRE FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Como dissemos, Mitjáns Martinez e González Rey (2019) compreendem que a formação ou o 
processo de preparação para o exercício da profissão se dá a partir dos sentidos subjetivos produzidos 
ao longo das experiências vivenciadas no curso da vida dos seres humanos, os quais são subjetivados 
e se expressam nas ações humanas, no exercício profissional. A análise das entrevistas evidenciou 
que os subsídios para o exercício profissional das(os) participantes nos sistemas educacionais em 
que atuam foram produzidos tanto no decorrer de sua formação inicial e continuada, em cursos 
de graduação e pós-graduação, quanto decorreram em sua trajetória profissional. Tais trajetórias 
envolveram desde incursões no exercício da psicologia clínica em consultórios particulares, atuação 
em Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), Centros de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM, Sistema 
Único de Saúde, até algumas experiências relacionadas à docência na Educação Básica e no ensino 
técnico-profissionalizante. As menções referentes ao exercício profissional em instituições públicas 
ligadas às Redes de Assistência Social e Saúde informaram sobre os limites impostos por formações 
iniciais para compreensão efetiva da complexidade da vida e das relações sociais constitutivas da 
subjetividade humana. As(os) psicólogas(os) expressaram críticas às formações iniciais vivenciadas 
por seu caráter voltado prioritariamente à qualificação para o exercício de uma clínica convencional, 
que não percebe o contexto como constitutivo das personalidades, dos sofrimentos e até mesmo dos 
processos de adoecimento psíquico. Tal percepção pode ser identificada na Entrevista 5:

Quando eu me formei [...]. É que geralmente, assim, na UNIGRAN a gente sai mais com 
uma expectativa de atendimento clínico e eu sempre fui muito mais de querer tá fora, de não 
ficar num ambiente fechado, de poder explorar os lugares, de tá mais próximo das pessoas. 
A minha primeira experiência foi no CRAS. Então assim, eu sempre trabalhei em periferias, 
então assim, pra mim foi uma grande lição, que eu tive que desconstruir muita coisa que 
a gente aprende na faculdade, né?, porque, a gente não tem essa visão de como as pessoas 
vivem, os recursos que elas têm pra sobreviver.

As condições de trabalho em Psicologia Escolar também emergiram como tema de reflexão ao 
longo das entrevistas. Godinho (2018) refere-se às condições de trabalho como “fatores contextuais” 
em que o trabalho se desenvolve que interferem na qualidade de sua realização. Silva (2020), por sua 
vez, discrimina “condições objetivas de trabalho” referindo-se desde as condições de qualificação 
para o trabalho, situações do cotidiano, acúmulo de funções, até as políticas públicas que orientam a 
atuação profissional. Nesse estudo, por exemplo, verificou-se que a maior parte dos participantes da 
pesquisa já não tem um espaço privativo para o exercício de suas atividades profissionais – o que, no 
conjunto da trajetória histórica da Psicologia em ambientes escolares, pode representar um avanço, 
por promover uma ruptura com as clássicas expectativas em relação ao trabalho do psicólogo esco-
lar. Mas, de modo geral, as condições de trabalho nas quais se desenvolviam as funções profissio-
nais das(os) psicólogos participantes durante o período da realização da pesquisa ainda envolviam 
o processo de construção de novos sentidos sociais para a função de psicólogas(os) e para a própria 
Psicologia, como ciência, na Educação Básica, como podemos observar na Entrevista 03:

Então assim, o quê que as pessoas de fora, principalmente o professor, pensa do psicólo-
go: “Chegou pra apagar incêndio de tudo, né?: daquele aluno problema que é caracte-
rizado como aluno problema, daquele aluno que tá matando aula, daquele aluno que 
tem problema familiar, daquela família que não comparece na escola, então esta é a 
realidade”. E a gente chega lá e fala: “E aí, o quê que eu vou fazer?, o quê que realmente 
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é o meu trabalho?” [...] O psicólogo tá ali com um professor. Ninguém na escola me 
chama de psicóloga. Me chama de professora, né? Então ali, a gente acaba sendo um 
pouco de tudo.

 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2019), a atuação do(a) psicólogo(a) na Educa-
ção deve buscar o compromisso com a luta por uma escola democrática, e que garanta os direi-
tos de jovens e profissionais da educação. Passando a conhecer as multiplicidades das atividades 
educacionais, o(a) psicólogo(a) pode focar mais em áreas específicas e desenvolver trabalhos 
com toda a comunidade escolar; e enfrentando desafios cotidianos para construir práticas que 
busquem acolher as diversidades humanas nos diferentes períodos de seu desenvolvimento – 
desde a infância, a juventude, a idade adulta até o envelhecimento. Neste estudo, verificou-se 
que, em sua maioria, as(os) participantes não tinham, durante o período de realização da pes-
quisa, participação ativa na produção e avaliação dos projetos político-pedagógicos das escolas 
e sistemas de ensino em que atuavam. Observou-se que compunham as ações de seu exercício 
profissional funções relacionadas: à monitoria de pátio; à busca ativa a alunos e familiares; às 
visitas domiciliares; à escuta e ao acolhimento às queixas escolares; à formação de professores; 
à avaliação e aos encaminhamentos de estudantes a atendimentos profissionais em outros tipos 
de instituição; à elaboração e ao desenvolvimento de oficinas e projetos educacionais voltados 
aos estudantes e à comunidade escolar; ao preenchimento de protocolos de registros; e, ao aten-
dimento a situações emergenciais ligadas a conflitos familiares e/ou a dificuldades no processo 
de ensino-aprendizagem. Uma gama diversificada de ações que indicam que a aprendizagem 
da atuação das(os) psicólogas(os) em ambientes escolares ainda é um processo em curso, tanto 
para as(os) profissionais quanto para as comunidades educacionais da região, conforme eluci-
dado na Entrevista 02:

Olha, professora, o meu trabalho, em si, é mais relacionado nessa forma mesmo como 
eu disse pra você: buscar, conversar, orientar. Trabalhar em parceria com as professoras, 
trabalhar por meio de oficinas [...].

Outro elemento importante que emergiu durante as interações proporcionadas pela pes-
quisa refere-se à avaliação realizada pelos participantes em relação ao seu próprio trabalho. De 
acordo com Goulart (2017), “O desenvolvimento subjetivo resulta da articulação de diferentes 
configurações subjetivas em múltiplos espaços sociais de onde emergem as ações humanas”. 
González Rey, Mitjáns Martínez, Rossato e Goulart (2017 apud Goulart, 2017, p. 75) explicam 
que “Os indivíduos se desenvolvem enfrentando desafios que incluem o desenvolvimento de 
novos recursos subjetivos que impactam, de uma forma ou de outra, diferentes esferas de sua 
vida”. Assim, as avaliações pessoais sobre a própria trajetória profissional são importantes, pois 
podem conter indícios de desenvolvimento subjetivo alcançados pelos participantes em sua re-
lação com o processo de trabalho.

Entre as avaliações mencionadas, verifica-se, entre os pontos positivos relatados na atua-
ção do psicólogo, que se destacam a potência deste projeto específico e o testemunho da melhora 
na vida dos alunos, o acolhimento exercido, as relações e vínculos criados além das promoções 
de soluções para as dificuldades dos alunos. E, entre os pontos negativos, giram em torno do 
estresse do trabalho, que requer uma disponibilidade contínua, muito além do expediente, da 
inexistência de ambiente para troca de experiência e instituições mais direcionadas à psicologia 
escolar, e da falta de entendimento sobre o papel do psicólogo. Os impactos gerados pelo traba-
lho são expressos na Entrevista 03:
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Quando você senta com o aluno e ouve a história de vida dele e você olha e fala: “Poxa, 
cara!”. Eu pego a minha história de vida é muito nada a ver. Igual eu falo: “Eu fui cria-
da como uma princesa, eu tenho todos os recursos” e você olha um aluno do AJA e você 
pega aquela história de vida e fala: “Eu não tenho nem do que reclamar’. Então, isso fez 
com que eu permanecesse [...]..

Tendo em vista o perfil sociodemográfico e as reflexões emergidas da análise das entrevis-
tas, na fase da pesquisa-ação desenvolvemos um curso de aperfeiçoamento como instrumento 
para a investigação, constituindo-se como espaço de formação continuada, colaborativo, que se 
caracterizou pela expressão das dimensões subjetivas que movimentam as ações das(os) pro-
fissionais, pelo uso das tecnologias da informação e comunicação (em rede e em ambientes 
virtuais). Um curso com poucas predefinições relativas à metodologia, ao funcionamento, e 
aberto em relação aos conteúdos – definidos no processo, diálogo e experiências vivenciadas dia 
a dia nos diferentes espaços de trabalho e municípios, conferindo prioridade ao protagonismo 
das(os) participantes. Além das experiências apresentadas, na maior parte dos encontros tam-
bém contamos com a participação de pesquisadores-colaboradores-voluntários, especialistas, 
escolhidos para dialogar e mediar o debate teórico a respeito do tema proposto. Além disso, es-
tratégias de acolhimento e facilitação do engajamento e participação das(os) demais membros, 
como por exemplo a música, a poesia e alguns vídeos, marcaram a preparação, a abertura e o 
encerramento dos encontros. O afeto como elemento articulador das ações teórico-metodológi-
cas foi essencial para a consolidação da Rede e para o desenvolvimento de suas ações formativas, 
sobretudo nesse momento pandêmico, marcado pelo distanciamento e isolamento social.

Em 11 meses de percurso, 9 encontros foram realizados. Os temas eleitos, a forma de abor-
dagem e os encaminhamentos de cada reunião expressaram os impasses enfrentados no coti-
diano e a própria condição de desenvolvimento subjetivo do grupo. Foram eles: “Psicologia, que 
identidade é essa?”; “Psicologia Escolar e compromisso social, pensando sentidos e construindo 
práticas”; “A nova política de Educação Especial, o compromisso social e a valorização do sujei-
to: diálogos possíveis?”; “Decreto 10.502, o compromisso social e a valorização do sujeito: o que 
a Psicologia tem a ver com isso?”; “Psicologia Escolar e Educacional em 2020: desafios e pers-
pectivas”; “Psicologia escolar e educacional: desafios e perspectivas para 2021”; “Replanejando 
o trabalho na pandemia: possibilidades para a Psicologia Escolar”; “Inclusão Escolar e Inclusão 
Social: o que a Psicologia tem feito na escola durante a pandemia?”; “Psicologia na Educação Bá-
sica: o que nossa Rede tem com a Lei 13.935/2019?”; “Psicologia Escolar e Educacional: forma-
ção em rede e exercício profissional”; “Educação Especial & Educação Inclusiva: decreto 10.502, 
o que está em discussão?”; e, “Problemas na escolarização: tratamento ou metodologias?”.

A partir dos debates proporcionados por cada um dos referidos temas, a Rede tem se 
tornado uma importante força na história da Psicologia Escolar e Educacional na região centro-
-oeste, contribuindo ativamente nas ações e estratégias em defesa das políticas públicas educa-
cionais, como, por exemplo, no processo de implementação da Lei nº 13.935/2019, fortalecendo 
a atuação de psicólogos(as) enquanto profissionais da educação.

No que se refere à importância desta rede como espaços que mobilizaram mudanças sub-
jetivas dos participantes, identificamos, por meios dos diálogos e na condução das análises e 
decisões nas atividades profissionais, tensionamentos sobre os efeitos iatrogênicos dos processos 
avaliativos nas orientações de estudantes em situação de dificuldades escolares, os quais exigi-
ram mudanças nas concepções de aprendizagem, desenvolvimento atípico e suas implicações 
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para a importância da organização do trabalho pedagógico, em que a psicologia escolar deverá 
protagonizar junto com as equipes ações que visem à construção da escola inclusiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Somos nós que fazemos a vida.” 

(Gonzaguinha)

O trabalho em rede tem possibilitado a abertura de diferentes caminhos de comunicação e 
transformação nos espaços de atuação e nas relações entre os(as) envolvidos(as) nessa proposta. 
A construção de um protagonismo dos(as) participantes tornou-se a chave para que pudés-
semos propiciar as condições de desenvolvimento subjetivo do grupo e para que cada um se 
implicasse enquanto sujeito do processo. Com esse movimento, compreendemos a necessidade 
de seguirmos caminhando na contramão de uma formação que se constitui a partir da lógica 
reprodutora de relações de dominação e exploração. 

Diante da crise sanitária, política, social e econômica que assola nosso país, destacamos 
a necessidade de tornar a Rede uma semente de ação e reflexão, pois, a partir dessa prática de 
colaboração e solidariedade, refletimos, sobretudo, qual lugar a Psicologia tem ocupado nos 
contextos escolares e educacionais, e, em que medida, o enlace entre Psicologia e a Educação se 
constitui na superação de práticas biologizantes, capacitistas e adaptacionistas, visando a am-
pliação da consciência sobre o exercício profissional e pautando seu compromisso ético e políti-
co na luta por uma escola de qualidade para todos e todas. 

 Prestes a completarmos 60 anos de regulamentação da Psicologia enquanto profissão em 
nosso país, consideramos oportuno que tal celebração seja marcada pela luta, pela coletividade e 
pelo afeto. É urgente que espaços como a Rede promovam o tensionamento do status quo, como 
também produzam novos olhares e enlaces no que tange à presença da Psicologia na Educação, 
direcionando seus esforços para o desenvolvimento integral dos sujeitos e à promoção de pro-
cessos de ensino-aprendizagem que visem à emancipação humana.
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INTRODUÇÃO

Só podemos compreender cabalmente uma determinada etapa no processo de de-
senvolvimento – ou, inclusive, o próprio processo – se conhecemos o resultado ao 
qual se dirige esse desenvolvimento, a forma final que adota e a maneira como o faz 
(VYGOTSKY, 2004, p. 207).

A Psicologia Histórico-Cultural (PHC) percebe o sofrimento psíquico como resultado do 
comprometimento do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, quando há 
uma desigualdade nas condições do desenvolvimento do sujeito, afetando suas relações sociais. 
Mediante tais circunstâncias, o sujeito não exerce sua ação de forma criativa e consciente. Fica 
à mercê das imposições da sociedade. Esse fator acaba por comprometer sua saúde psíquica, 
fazendo com que ele perca o sentido de sua atividade e atue de forma alienada. O maior ou o 
menor grau poderá ser desnudado quando sua percepção for além da particularidade, quando 
alcançar a sua condição humano-genérica (MARTINS, 2004). 

Empenhamo-nos em divulgar, de maneira concisa, uma parte da investigação conduzida 
por meio de um Estado do Conhecimento, que já resultou em dois artigos, ainda em fase de sub-
missão. Sem dúvida, no esmiuçar crítico, com o rigor metodológico devido, e tendo em vista a 
relevância da temática, ponderamos que não se esgotam as possibilidades de mais e de melhores 
análises e explicações. Por esse motivo, nestas linhas que se seguem, a descrição dos achados 
será breve e delimitada ao que nos propomos a discutir. Ou seja, são reflexões preliminares so-
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bre a Psicologia Histórico-Cultural como aporte das investigações sobre o sofrimento psíquico 
docente e discente.

Procuramos seguir os caminhos trilhados por Vigotski1, retomando as inquieta-
ções e os dilemas epistemológicos das pesquisas em psicologia sobre o surgimento e a ma-
nifestação do sofrimento psíquico docente e discente ao evidenciar, nessas publicações, 
a compreensão do fenômeno na dimensão histórico-cultural estabelecida com rigor me-
todológico. Inserimos nossas reflexões e investigações com base no materialismo crítico 
e dialético marxista, que suscita uma posição de ação ética e política, emancipadora e de 
superação, a partir da práxis. 

INVESTIGAÇÃO E 
PRINCIPAIS ACHADOS

Por mais estranho e paradoxal que pareça, à primeira vista, é precisamente a 
prática, como princípio construtivo da ciência, que exige uma filosofia, ou seja, 
uma metodologia da ciência (VIGOTSKI, 1996, p. 345). 

O levantamento foi realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em dezembro de 2020. Uti-
lizamos, como descritor único, ‘sofrimento psíquico’. O filtro foi a Grande Área de Co-
nhecimento das Ciências Humanas; nos demais afunilamentos da pesquisa, o filtro foi 
Educação. O período das produções não foi selecionado, devido à finalidade de alcançar-
mos o maior número possível de estudos.

No que tange ao sofrimento docente, localizamos 119 (cento e dezenove) produ-
ções, das quais descartamos 21 (vinte e uma), por não estarem relacionadas à educação. 
Restaram 98 (noventa e oito) trabalhos: 64 (sessenta e quatro) dissertações e 34 (trinta e 
quatro) teses. 

Das 64 (sessenta e quatro) dissertações analisadas, 13 (treze) trouxeram a descrição 
da teoria no resumo; 19 (dezenove), somente os autores que embasaram a investigação; 
14 (quatorze), a teoria e o autor; 18 (dezoito) não mencionaram nem a teoria nem os au-
tores. Das 34 (trinta e quatro) teses, sete descreveram suas teorias para a fundamentação 
teórica; 14 (quatorze), somente os autores; 6 (seis), a teoria e o autor; 7 (sete) não citaram 
nem a teoria e nem os autores. Ressaltamos que somente a descrição de autores nos resu-
mos não se vincula a uma compreensão clara do aporte teórico-metodológico eleito para 
análise, discussão e explicação dos dados. Apenas 7 (sete) teses não esclareceram sobre a 
metodologia utilizada para a obtenção dos dados. 

1 Nas referências ao psicólogo soviético, seu nome é registrado de diversas formas, como Vigotski, Vigotsky, Vy-
gotsky. Neste trabalho, usamos Vigotski, mas preservamos a grafia adotada por diferentes autores, em indicações 
bibliográficas.  
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Tabela 1 – Relação de trabalhos encontrados com descritor Sofrimento Psíquico e Fundamentação da Psicologia 
Histórico-Cultural (PHC)

Trabalhos Encontrados Analisados Dissertação Tese
PHC em 

outros temas 
educacionais

Sofrimento 
Psíquico e 

PHC 

Docente  119 98 64 34 7 00

Discente 38 23 17 6 7 01

Fonte: autoras, 2021.

Dentre os estudos, 13 (treze) dissertações e 7 (sete) teses discorreram sobre o sofrimen-
to psíquico docente, porém, nenhuma citou a PHC como fundamentação teórico-metodológi-
ca para análise e discussão. A Psicologia Histórico-Cultural foi a fundamentação teórica em 2 
(duas) teses e em 5 (cinco) dissertações que abordaram formação docente, desenvolvimento do 
psiquismo, e educação e processo de aprendizagem.

Tabela 2 – Relação de teses e dissertações com o tema Sofrimento Psíquico entre docentes

TÍTULO AUTOR e ORIENTADOR (respectivamente) TIPO ANO

1

DE HOMO SAPIENS A HOMO 
ZAPPIENS: RELAÇÕES ENTRE 

DISCENTES E DOCENTES DIANTE DAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS

Autor: MARIA DE FATIMA RESZKA 
Orientador: SCHELMER, Eliane TESE 2015

2 TRAUMA E SOFRIMENTO DOCENTE: 
SINTOMA E INVENÇÃO

Autor: LAURO TAKE TOMO VELOSO  
Orientador: MRECH, Leny Magalhaes                    TESE 2018

3

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: 

DISPOSITIVOS DE ESCUTA E ANÁLISE 
DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS

Autor: ANGELICA GUEDES DANTAS        
Orientador: HEDLER, Helga Cristina TESE 2018

4
DO MAL-ESTAR À READAPTAÇÃO: O 
QUE CAUSA O ADOECIMENTO E O 

AFASTAMENTO DA FUNÇÃO DOCENTE

Autor: RITA MELANIA WEBLER BRAND      
Orientador: FERREIRA, Márcia Ondina Vieira TESE 2013

5

DESDOBRAMENTOS DA CRISE 
ESTRUTURAL DO CAPITAL NO 

TRABALHO DOCENTE: a intensificação e 
o adoecimento

Autor: ALDA APARECIDA VIEIRA MOURA    
Orientador: VIANA, Cleide Maria Quevedo 

Quixadá 
TESE 2018

6

TRABALHO E SUBJETIVIDADE DO 
PROFESSOR DA PÓS-GRADUAÇÃO DA 
UNESP: O SENTIDO DO TRABALHO E 
AS RELAÇÕES ENTRE SOFRIMENTO E 

PRAZER

Autor: FABIO MACHADO RUZA                
Orientador: SILVA, Eduardo Pinto e TESE 2017

7
NARRAR EM NOSSO TEMPO: 

EXPERIÊNCIA E SAÚDE NO TRABALHO 
EM EDUCAÇÃO

Autor: SUZANA MARIA GOTARDO 
CHAMBELA  

Orientador: BARROS, Maria Elizabeth Barros de
TESE 2018

(continua...)
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TÍTULO AUTOR e ORIENTADOR (respectivamente) TIPO ANO

8

O MAL-ESTAR NA EDUCAÇÃO: 
A NATUREZA DO TRABALHO 

DOCENTE ENTRE O SOFRIMENTO E O 
RESSENTIMENTO

Autor: MARCIO HENRIQUE DE CARVALHO    
Orientador: RÊSES, Erlando da Silva DISSERT. 2015

9

TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO 
DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

NO CAPITALISMO FLEXÍVEL UBERABA 
- MG 

Autor: VIVIAN JILOU
Orientador: Sálua Cecílio DISSERT. 2014

10

SOFRIMENTO E PRAZER NO 
TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE OS 

PROCESSOS DE SAÚDE-DOENÇA 
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL

Autor: GENY GONCALVES DOS REIS    
Orientador: SILVA, Eduardo Pinto e DISSERT. 2017

11

SOFRIMENTO PSÍQUICO E PRAZER 
NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Autor: EDGARD RICARDO BENICIO     
Orientador: LEGNANI, Viviane Neves   DISSERT. 2019

12

TRABALHO DOCENTE E SAÚDE 
MENTAL: UM ESTUDO COM 

PROFESSORES E PROFESSORAS DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL

Autor: MARLON FREITAS DE CAMPOS    
Orientador: VIEGAS, Moacir Fernando DISSERT. 2018

13

ORGANIZAÇÃO SINDICAL E 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NAS INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR EM 

RONDÔNIA

Autor: RUDHY MARSSAL BOHN  
Orientador: SOUZA, Marilsa Miranda de DISSERT. 2015

14
READAPTACAO DOCENTE: 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E 
IDENTIDADE

Autor: SANDRA MARIA PATEIRO SALGADO 
NOVELETTO ANTUNES    

Orientador: SOUZA, Roger Marchesini Quadros
DISSERT. 2014

15
ADOECIMENTO DE DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Autor: ANDREA LOBATO COUTO            
Orientador: RAMOS, Maely Ferreira Holanda DISSERT. 2018

16

O TRABALHO DOCENTE E A SAÚDE 
DO PROFESSOR: CONFIGURAÇÕES E 
DETERMINANTES DO TRABALHO DE 

ENSINAR

Autor: CAMALA DE MENEZES COSTA 
MORENO     

Orientador: LIMA, Elizabeth Miranda de 
DISSERT. 2016

17

TRABALHO DOCENTE NO ENSINO 
SUPERIOR E SAÚDE DE PROFESSORES: 

estado do conhecimento em teses e 
dissertações da UFMG Uberaba

Autor: PRISCILLA OLIVEIRA CARNEIRO     
Orientador: Sálua Cecílio DISSERT. 2014

18
IMPACTOS DA PRECARIZAÇÃO DO 

TRABALHO SOBRE A SAÚDE DAS 
DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor: ANDREA CRISTINA CUNHA MATOS
Orientador: CABRAL, Olgaíses DISSERT. 2015

19

ATUAÇÃO DOS COORDENADORES 
PEDAGÓGICOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 
PAULO: IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E 

SOFRIMENTO NO TRABALHO

Autor: SORAIA DA SILVA ROCHA            
Orientador: PIOLLI, Evaldo DISSERT. 2014

20

CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO 
GESTOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CAMPINAS: PRAZER E SOFRIMENTO 

NO TRABALHO

Autor: RAFAELA MARIA ALVES LOPES   
Orientador: HELOANI, José Roberto Montes DISSERT. 2014

(continuação)

https://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=R%C3%AAses%2C+Erlando+da+Silva
http://repositorio.ufpa.br/jspui/browse?type=advisor1&value=RAMOS%2C+Maely+Ferreira+Holanda
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 Selecionamos 38 (trinta e oito) títulos de pesquisas sobre sofrimento discente. Restrin-
gimo-nos àquelas que sugeriram envolver o ensino superior, sem condições especiais, o que 
resultou em 23 (vinte e três) trabalhos: 17 (dezessete) dissertações e 6 (seis) teses. 

 Quanto à abordagem metodológica para coleta e interpretação dos dados, 5 (cinco) des-
creveram-se no resumo como qualitativas; 6 (seis) definiram-se com abordagem quantitativa 
e com análise dos resultados a partir de dados estatísticos. 2 (duas) pesquisas não citaram a 
abordagem metodológica para a coleta de dados, nem o apoio epistemológico/filosófico para a 
análise.

 Todas as pesquisas quantitativas valeram-se de questionários e/ou escalas e testes ins-
trumentais para a coleta dos dados. As pesquisas referidas com caráter qualitativo ou com al-
guma base teórico-filosófica de interpretação dos fenômenos investigados recorreram majori-
tariamente a entrevistas, sendo que 6 (seis) delas buscaram somente esse recurso para a análise. 
Outra forma de coleta de dados de 4 (quatro) trabalhos foi a roda de conversa, proposta isolada-
mente ou em conjunto com outras ferramentas.

 7 (sete) trabalhos identificaram o método de pesquisa fundamentado no aporte teórico 
da PHC. Desses, apenas 1 (uma) dissertação trouxe o descritor ‘Sofrimento psíquico’ no título. 
Os demais trabalhos incluíram essa unidade de análise nos resultados ou somente citaram o 
sofrimento durante as discussões. 

Tabela 3 – Relação de teses e dissertações com o tema Sofrimento Psíquico entre discentes do ensino superior

TÍTULO AUTOR e ORIENTADOR (respectivamente) TIPO ANO

CRISE PSICOLÓGICA DO UNIVERSITÁRIO E 
TRANCAMENTO GERAL DE MATRÍCULA POR 

MOTIVO DE SAÚDE

OLIVEIRA, Simone Bohry De;
TAVARES, Marcelo. DISSERT. 2007

PRÓDROMOS E QUALIDADE DE VIDA DE JOVENS 
NA MORADIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA

OSSE, Cleuser Maria Campos;
DA COSTA, Heleno Izídio DISSERT. 2008

SOFRIMENTO PSÍQUICO EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

CAIXETA, Sueli Pereira;
ALMEIDA, Sandra Francesca Conte de DISSERT. 2011

EVASÃO UNIVERSITÁRIA ESTUDANTIL: 
PRECURSORES PSICOLÓGICOS DO TRANCAMENTO 
DE MATRÍCULA POR MOTIVO DE SAÚDE MENTAL

MATTA, Karen Weizemann Da;
TAVARES, Marcelo da Silva Araújo DISSERT. 2011

A VIVÊNCIA DO ESTRESSE NO ÚLTIMO ANO DE UM 
CURSO DE ENFERMAGEM

MEIRELES, Glaucia Oliveira Abreu Batista;
VANDENBERGHE, Luc Marcel Adhemar DISSERT. 2012

SAÚDE MENTAL DE UNIVERSITÁRIO E SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: ESTUDO MULTIAXIAL 

EM UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

OSSE, Cleuser Maria Campos;
DA COSTA, Heleno Izídio TESE 2013

SUBJETIVIDADES ESTUDANTIS: UMA ANÁLISE 
DO SOFRIMENTO EMOCIONAL NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

OLIVEIRA, Cláudia Lommez de; 
ARAÚJO, José Newton Garcia de DISSERT. 2013

O SOFRIMENTO PSÍQUICO NA FORMAÇÃO MÉDICA: 
PERCEPÇÕES E ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE 

POR ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA

PEREIRA, Maria Amelia Dias;
BARBOSA, Maria Alves TESE 2014

(continua...)

https://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=Tavares%2C+Marcelo+da+Silva+Ara%C3%BAjo
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TÍTULO AUTOR e ORIENTADOR (respectivamente) TIPO ANO

ESTRESSE, PERSONALIDADE E 
HABILIDADES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE 

MEDICINA NO INTERNATO

QUERIDO, Izabela Almeida;
NAGHETTINI, Alessandra Vitorino DISSERT. 2014

NÃO IGUALA E AINDA DIFERENCIA: AS 
IMPLICAÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO 
ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL NA CONSCIÊNCIA DOS 
ACADÊMICOS

SOUZA, Ana Lucia Martins De;
LEÃO, Inara Barbosa DISSERT. 2014

QUALIDADE DE VIDA DO 
ESTUDANTE DE MEDICINA

OLIVEIRA, Ludmilla Marques De Moura;
PERLATTO, Eliane TESE 2015

IDEAÇÃO SUICIDA E EMPATIA: UM ESTUDO 
CORRELACIONAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

DANTAS, Nathália Della Santa Melo
CANTILINO, Amaury DISSERT. 2015

A EXPERIÊNCIA DE SOFRIMENTO EM ESTUDANTES 
DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UFRN SOB O 
ENFOQUE FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL

BEZERRA, Cintia Guedes;
DUTR, Elza Maria do Socorro TESE 2016

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA REPROVAÇÃO PARA 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO AMAZONAS

SILVA, Juliana De Lima Da. 
SOUZA, Ana Maria de Lima. DISSERT. 2016

QUALIDADE DE VIDA GERAL E ANSIEDADE DE 
ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL 

CARDOSO, Karina Oliveira De Andrade;
CARVALHO, Alexandra Maria Almeida de DISSERT. 2017

AMBIENTE EDUCACIONAL E TRANSTORNOS 
MENTAIS COMUNS ENTRE ESTUDANTES DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL

NUCCI, Giovana Katia Viana;
CARVALHO, Alexandra Maria Almeida DISSERT. 2017

A MEDICALIZAÇÃO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: 
UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA 

SUBJETIVIDADE

VERAS, Mariana Dos Reis;
GONZÁLEZ REY, Fernando Luís DISSERT. 2017

CONDIÇÕES EMOCIONAIS DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS: ESTRESSE, DEPRESSÃO, 
ANSIEDADE, SOLIDÃO E SUPORTE SOCIAL

SOUZA, Deise Coelho De;
MARTINS, Sabrina Barroso DISSERT. 2017

ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR FRENTE 
À ATOLOGIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

CHAGAS, Julia Chamusca;
PEDROZA, Regina Lúcia Sucupira TESE 2018

SIGNIFICADOS E SENTIDOS DO ACESSO E 
PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO 

COM ALUNOS COTISTAS A PARTIR DA TEORIA 
HISTÓRICO-CULTURAL

SOUZA FILHO, Edmundo Fernandes.
MARTINS, Edna  DISSERT. 2018

A VIVÊNCIA DA ESCOLHA PROFISSIONAL PARA 
UNIVERSITÁRIOS DE NATAL-RN QUE DESISTIRAM 

DE SEUS CURSOS

FERREIRA, Ana Paula De Araujo 
FALCÃO, Jorge Tarcisio da Rocha DISSERT. 2018

DEPRESSÃO, USO DE MEDICAÇÃO E IDEAÇÃO 
SUICIDA EM UNIVERSITÁRIO

RODRIGUES, Tammy Conceicao Meireles 
Mattos;

STOPPIGLIA, Luiz Fabrizio 
DISSERT.

2019
 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 
DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM: UM ESTUDO À LUZ 

DA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL

LIMA, Rogério Silva
GONÇALVES, Marlene Fagundes Carvalho TESE 2019

(continuação)

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Le%C3%A3o%2C+Inara+Barbosa%22
https://repositorio.ufpe.br/browse?type=author&value=DANTAS%2C+Nath%C3%A1lia+Della+Santa+Melo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Carvalho%2C+Alexandra+Maria+Almeida+de%22
https://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=Pedroza%2C+Regina+L%C3%BAcia+Sucupira
https://repositorio.unifesp.br/browse?type=author&value=Martins,%20Edna%20%5BUNIFESP%5D
https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=E7AA43835A8E&lang=pt-br
https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=14&Itemid=161&id=F7A36A4B6CBF&lang=pt-br


345

COMO SE APRESENTAM AS PESQUISAS SOBRE SOFRIMENTO PSÍQUICO DOCENTE E DISCENTE? 
UMA BUSCA PELO APORTE DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Devemos esclarecer a ausência de produções que trataram diretamente do sofrimento psíqui-
co como eixo principal de investigação sob o aporte da PHC. O quantitativo limitado de produções 
encontradas deveu-se, provavelmente, à restrição da nossa própria investigação, que considerou ape-
nas o descritor sofrimento psíquico. 

Esse dado, apesar de, a priori, ser frustrante, remete-nos a duas proposições. Primeiramente, 
percebemos a importância da construção e do remodelamento da pesquisa durante o seu processo. 
Mesmo em uma pesquisa teórica, é necessário atentarmo-nos às possibilidades de procura, à utiliza-
ção de termos similares, à ampliação de base de dados e à leitura mais aprofundada das produções. 
Por outro lado, esse achado denuncia a carência de estudos acadêmicos que falam diretamente do 
sofrimento psíquico no meio educacional, com o aporte da PHC.

Frisamos, entretanto, que as produções fundamentadas na PHC (que não continham o sofri-
mento psíquico como eixo central), via de regra, contiveram uma boa explanação da teoria, apesar 
das dificuldades da sua aplicação ao objeto pesquisado. Dentre as conceituações exploradas na PHC, 
o interesse pela busca de sentidos e de significados como condicionantes para o surgimento do sofri-
mento psíquico foi predominante, o que merece debates futuros. Podemos refletir, ainda, sobre a di-
ficuldade da compreensão dialética dos fenômenos e das lacunas de rigor metodológico persistentes 
em pesquisas consideradas qualitativas. 

No levantamento das produções, verificamos o objetivo e as considerações dos pesquisadores 
a respeito da escolha da PHC como fundamentação teórica para a compreensão de diversos fenôme-
nos e objetos de estudo, tanto nas pesquisas com docentes quanto com discentes, principalmente em 
relação à qualidade de vida, à formação de professores, ao currículo e à formação acadêmica. 

A PHC não foi utilizada como base teórico-metodológica no que tange ao sofrimento psí-
quico docente. As produções que se vincularam ao descritor referenciado utilizaram as abordagens: 
Psicodinâmica do Trabalho, Teoria Social Cognitiva, e a Psicanálise. Quando não foi especificada a 
abordagem teórico-metodológica, houve a detecção de vários teóricos. A respeito do sofrimento psí-
quico discente, somente um estudo associou a PHC à teoria da Subjetividade. A maioria das pesqui-
sas adotou, como fundamentações teórico-metodológicas, a Psicanálise Freudiana, a metodologia 
de Bardin, a fenomenologia Heideggeriana e a teoria Bakhtiniana. Uma grande maioria recorreu à 
abordagem quantitativa, somente. 

BREVE DISCUSSÃO: COMO A PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL VEM SENDO COMPREENDIDA 
E UTILIZADA NAS PESQUISAS PARA O ENTENDIMENTO 
DO SOFRIMENTO PSÍQUICO?

Lo que se puede buscar previamente en los maestros del marxismo no es la solución de la 
cuestión, y ni siquiera una hipótesis de trabajo (porque estas se obtienen sobre la base de la 
propia ciencia), sino el método de construcción. No quiero saber de momio, entresacando un 
par de citas, qué es la psique, lo que deseo es aprender en la globalidad del método de Marx, 
cómo se construye la ciencia, cómo enfocar el análisis de la psique (VYGOTSKY, 1997, p. 
391) 2.

2 O que se pode buscar previamente nos professores do marxismo não é a solução da questão, e nem mesmo uma 
hipótese de trabalho (porque elas são obtidas com base na própria ciência), mas o método de construção. Não que-
ro saber exatamente, selecionando algumas citações, o que é psique, o que quero é aprender, no método de Marx 
como um todo, como construir a ciência, como abordar a análise da psique (Tradução nossa).
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Aqui, reportamo-nos a Rebolo et al. (2020), em uma pesquisa no mesmo banco de dados, 
com os descritores: “saúde dos professores” e “adoecimento dos professores”. Os autores anota-
ram que os referenciais mais frequentes foram a Psicodinâmica do Trabalho, a Análise Ergonô-
mica do Trabalho e Ergonomia da Atividade, a Teoria das Representações Sociais, e a Psicologia 
Histórico-Cultural e Mal-estar docente.

Sugerimos que as abordagens das pesquisas encontradas no levantamento correspondem 
ao método de conhecimento dos pesquisadores, pois só se transmitem informações e se propi-
cia a transformação por meio do conhecimento quando há o domínio dos signos, e quando há 
uma interposição (informação verbal)3. Urt (2005) descreve que a produção científica é uma 
forma de transmissão e de divulgação daquilo que vem sendo investigado em determinada área 
de conhecimento e em dado momento histórico. Isso reporta-nos às prováveis preferências de 
abordagens teórico-metodológicas das pesquisas.

Seguindo a mesma lógica, Martins (2005) infere que a pesquisa epistemológica e científica 
advinda da apreciação de produções acadêmicas leva-nos a minimizar meras reproduções do 
conhecimento e a avançar cientificamente, com novas propostas de compreensão da realidade, 
identificando lacunas, aspectos ainda por explorar ou modos diferentes de tratar temas de pes-
quisa.  

No levantamento, constatamos que a PHC foi a fundamentação teórica em 14 (quatorze) 
trabalhos (sete sobre docentes e sete sobre discentes) relacionados à educação, com temas sobre 
formação docente, desenvolvimento do psiquismo e educação, processo de aprendizagem, cur-
rículo, e qualidade de vida, entre outros. O aporte teórico serviu para explicar diversos fenôme-
nos educacionais, porém, sem incluir ou explicitar o fenômeno do sofrimento psíquico como 
eixo central. Evidenciamos a importância da PHC para a compreensão do desenvolvimento 
humano e da educação escolar, mas há carência de estudos a respeito dos motivos e motivações 
desencadeadoras de sofrimento. 

Tal premissa reporta-nos a Martins (2004), que enfatiza a educação como possibilidade 
de superação do sujeito diante das circunstâncias que a sociedade impõe, e como elas podem 
contribuir para torná-lo crítico e revolucionário. São essas relações sociais impostas ao sujeito 
que podem ocasionar o adoecimento e prejudicar o desenvolvimento do seu psiquismo, da sua 
personalidade e da sua consciência, resultando na manifestação do sofrimento psíquico.

Temos, então, o fulcro necessário ao pesquisador, luzido pela PHC, para advogar pela 
pertinência da abordagem na explicação do sofrimento e do adoecimento docente e discente, 
colaborando para a compreensão do desenvolvimento humano em sua completude, e para a 
explicação do fenômeno do sofrimento decorrente da atividade alienada ou alienante do sujeito 
frente às adversidades vivenciadas.

De acordo com Silva e Tuleski (2015, p. 209), o adoecimento psíquico é constituído histó-
rica e socialmente.

Se o ser humano se humaniza no interior das relações sociais por meio de sua ativida-
de vital e metabólica com a natureza – o trabalho –, quando esta forma de atividade 
se encontra alienada e precarizada, as possibilidades para o desenvolvimento pleno 
da personalidade humana encontram-se obstaculizadas.

3 Fala da Professora Doutora Lígia Márcia Martins, em aula expositiva via plataforma Google Meet, em 09/06/2021.
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As pesquisas pautadas na Psicologia Histórico-Cultural propõem que é preciso abarcar 
os processos e os determinantes do sofrimento psíquico como um todo, em suas contradições e 
em sua essência, além da aparência. Isto é, em um contexto histórico-cultural e em dialética. A 
partir dessa consideração, resgatamos Vygotsky (1995, p. 67-68): 

Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. Esta é a exigência 
fundamental do método dialético. Quando numa investigação se abarca o processo 
de desenvolvimento de algum fenômeno em todas as suas fases e mudanças, desde 
que surge até que desapareça, isso implica manifestar sua natureza, conhecer sua es-
sência, já que somente em movimento demonstra o corpo que existe. Assim, pois 
a investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou ajuda o estudo 
teórico, mas consiste seu fundamento.

É notório que a escolha pelo método calcado na Psicologia Histórico-Cultural como teo-
ria principal dos estudos elencados se justifica por sua relevância social, pois o referencial do 
materialismo histórico-dialético condiz com um posicionamento político voltado para a mu-
dança social. A partir dessa compreensão e apreensão dos fatos e da verdade, em qualquer pes-
quisa envolvendo a psique, seria um equívoco tentar analisar os fatos minimizando qualquer 
efeito político e social. Ao realizar uma mediação adequada entre o estudante, o professor e o 
capital cultural que os cerca, os sujeitos atuam como agentes sociais formados e formadores da 
sociedade, de forma ativa e contínua.  

Outra ênfase dada pelas produções diz respeito aos sentidos e aos significados. Retoma-
mos Vygotsky (1995), salientando que, ao estudar fenômenos psicológicos ou as funções psico-
lógicas superiores, é essencial ter em conta as unidades que compõem o todo e que carregam 
consigo parte dele. Não é algo puro, sem ligação com a realidade concreta em que se insere. 
Assim, a atribuição de sentido e de significado não pode ser vista como algo isolado, mas como 
algo que sofre influências distintas.

O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta 
em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluída, 
complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma 
dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ade-
mais, uma zona mais estável, uniforme, exata. Como se sabe, em contextos diferentes 
a palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto imutá-
vel que permanece estável em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes 
contextos (VYGOTSKY; 2008, p. 125).

Colocando em destaque o método e a compreensão da Ciência Psicológica: “A busca do 
método se converte em uma das tarefas de maior expressão na investigação. O método, nesse 
caso, é ao mesmo tempo premissa e produto, ferramenta e resultado da investigação” (VYGO-
TSKY, 1995, p. 47).

Em geral, as produções fundamentadas pela Psicologia Histórico-Cultural refletem o va-
lor do método de coleta dos dados, de análises e de discussões sistematizadas. Assim comenta 
o fundamentador e defensor da Psicologia como ciência dialética e monista, sob a perspectiva 
Histórico-Cultural: “Qualquer ciência chega, mais cedo ou mais tarde, o momento em que deve 
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ter consciência de si mesma como um conjunto, compreender seus métodos e trasladar a aten-
ção dos atos e fenômenos aos conceitos que utiliza” (VYGOTSKY, 1996, p. 229).

Especificando o objeto de pesquisa investigado, sofrimento psíquico docente e discente, 
percebemos a preocupação e as ponderações com base na fundamentação teórica em tela, a 
respeito da medicalização e da patologização da educação no âmbito da Psicologia Escolar. Ve-
mos as possibilidades de atuar como práticas não medicalizantes na educação, no que tange aos 
processos de adoecimento do aluno e do professor. Em geral, os trabalhos levantam possibilida-
des para a atuação da psicologia escolar, institucional e organizacional, e não só sob uma visão 
individualista, biologicista e patologizante. Como previu Vygotsky (1996, p. 311): “Na futura 
sociedade, a psicologia será, na verdade, a ciência do homem novo. Sem ela, a perspectiva do 
marxismo e da história da ciência seria incompleta. No entanto, essa ciência do homem novo 
será também psicologia.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formas psicológicas petrificadas, fossilizadas, originadas em tempos remotíssimos, 
nas etapas mais primitivas do desenvolvimento cultural do homem, que se tem con-
servado de maneira surpreendente, como vestígios históricos em estado pétreo e ao 
mesmo tempo vivo na conduta do homem contemporâneo (VYGOTSKY, 1995, p. 
63).

Em análise dialética e complexa, notamos que tanto o que temos estabelecido sobre o 
objeto de investigação, o psiquismo humano em suas diversas abordagens, como o próprio psi-
quismo dos sujeitos ativos que pesquisamos advêm de uma verdadeira trajetória de desenvol-
vimento do pensamento socializado para o individual. Os pensamentos precedem e procedem 
comportamentos e, mediante essa apropriação cultural do ser humano na história, gera-se o que 
Vygotsky (1995) denomina comportamento petrificado.

As pesquisas científicas viabilizam partilhar o conhecimento, contribuir para o proces-
so de transformação e reiterar a dimensão da educação para o desenvolvimento humano e de 
toda sociedade. Com o intuito de contribuir para o avanço do conhecimento, da pesquisa e da 
educação que promova autonomia, emancipação e humanização, este trabalho consistiu em um 
breve recorte sobre como o sofrimento psíquico docente e discente vem sendo investigado, sin-
tetizando os modos como o conhecimento sobre essa temática vem sendo construído, histórica 
e cientificamente. Sublinhamos a necessidade de estudos futuros que reflitam como os fatores e 
as dinâmicas conjunturais interferem no sofrimento psíquico e na dinâmica escolar.

Os trabalhos elencados nesta pesquisa, considerando as manifestas abordagens metodo-
lógicas, provocaram entusiasmo concernente do quanto as investigações científicas contribuem 
para o aprendizado, favorecendo o desenvolvimento humano e transformando o sujeito por 
meio de novos e significativos subsídios. 

Ressaltamos que a Psicologia Histórico-Cultural apreende que o conhecimento organi-
zado e de qualidade favorece o desenvolvimento do psiquismo e a constituição do sujeito con-
forme a aquisição das características próprias do ser humano, formadas culturalmente. Subli-
nhamos que a base para uma investigação acerca do psiquismo e da consciência humana que 
consiga abarcar a totalidade, no exposto e em seu cerne, está ancorada na essência histórica e 
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cultural, considerando-se dois aspectos: primeiramente, a história e o que se tem construído so-
bre aquele objeto; segundo, a história e a cultura daquele objeto, em caráter coletivo e individual 
dos sujeitos. 

Chegamos à premissa de que a Psicologia Histórico-Cultural, que já colabora com a ex-
plicação de numerosos fenômenos ligados à educação, é imprescindível para o entendimento 
do fenômeno sofrimento psíquico nesse ambiente ainda tão pouco explorado, e que, portanto, 
carece de maior empenho por parte dos pesquisadores para o alavanque desse aporte metodo-
lógico para a compreensão da essência motivadora do sofrimento psíquico. 

A fim de superar os pensamentos e os comportamentos fossilizados, é indispensável co-
nhecer o sofrimento psíquico em sua aparência, para superá-lo e para desnudar a sua essência.
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INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o es-
tado de pandemia em decorrência do covid-19 (MOREIRA; PINHEIRO, 2020). 
Esse foi o marco global da crise sanitária que, rapidamente, repercutiria em todo 
o território brasileiro. As necessárias medidas de distanciamento físico e de sus-

pensão de atividades que promovessem aglomeração atingiram duramente nosso cotidiano. 

No campo da educação, a prática docente foi profundamente alterada por meio da im-
plantação do ensino remoto, exigindo que os professores se ajustassem “ao novo formato de 
ensino e ao ambiente virtual de trabalho, tendo que improvisar o próprio espaço doméstico e 
dividir [...] a sua atenção entre as atividades profissionais e familiares” (SOUZA et al., 2021, p. 
3). Entre os alunos, têm sido observados desafios como “dificuldades de atenção e concentração, 
o estresse [...] pela situação do isolamento, por excesso de conteúdos emitidos ou de tempo de-
dicado diante de tela de computador” (GATTI, 2020, p. 33).

Igual movimento aconteceu com o relatório de pós-doutoramento da primeira autora des-
te trabalho, quando o campo estabelecido foi modificado expressivamente devido à pandemia 
da covid-19. Mesmo que o estado depressivo seja um dos marcos da excessividade de demanda 
no processo de ensino-aprendizagem, este ficou mais evidenciado quando foram rompidos os 
vínculos presenciais entre docente e discente. Ao olhar o adoecimento invisível daqueles que 
passavam pelo ENEM, graduação e pós-graduação stricto sensu, assim como o burnout docente 
e discente, o tema foi escolhido para dar continuidade aos estudos já feitos pelo grupo de pes-
quisa Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensino-aprendizagem – LUPEA, pertencente ao 
Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (PPGE-UFRJ) e coordenado pela primeira autora deste trabalho. 

O tema depressão afeta aquele que tem contato com o material e a causa pode advir de 
muitos fatores. Porém, o principal é o preconceito que encobre o tema. Depressão, na verdade, 



351

OLHAR E ESCUTA DOCENTES DO SOFRIMENTO PSÍQUICO NA EDUCAÇÃO: DEPRESSÃO E CRIATIVIDADE

só sabe quem a teve e disso não se fala, assim como não se fala de inúmeros outros temas da 
saúde psíquica que estão no nosso dia a dia e afetam tantas pessoas. No caso da depressão, se 
mascarada, pode passar por inúmeros outros nomes que trazem estigma a quem a tem: pregui-
ça, desleixo, grosseria, irritação, explosão, desatenção, cansaço, desligamento.

A partir dos estudos e pesquisas sobre as barreiras no processo de ensino-aprendizagem 
efetuadas ao longo dos dez anos de existência do LUPEA e a cada vez mais frequente presença 
do sofrimento psíquico, tanto de parte do ensinante como do aprendente, torna-se cada vez 
mais urgente dar visibilidade à invisibilidade do sofrimento psíquico neste processo. É preciso 
se pensar como fazer a inclusão daqueles que se paralisam no ensinar e no aprender a partir da 
construção de materiais que possam facilitar o acesso dos futuros professores ou de professores 
em formação continuada a um tema que raramente habita esses dois percursos.

Foi neste cenário que o presente trabalho se forjou, tendo a depressão na educação como 
temática principal, a partir do enclausuramento promovido pela atual crise sanitária, assim 
como das consequências advindas dessa quebra abrupta do cotidiano pré-pandêmico. O sofri-
mento psíquico enfrentado nas escolas – testemunhado pela atuação da primeira autora como 
psicanalista, tendo professores entre seus clientes – e a respectiva urgência deste tema nos le-
varam à seguinte problematização: como lidar, criativamente, com o sofrimento psíquico na 
educação neste período pandêmico?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sustentamo-nos nas contribuições de Winnicott ([1961]/1999a, [1963]/1999b), para 
quem a depressão pode ser tanto um estado de humor passageiro quanto um estado de sofri-
mento acentuado e incapacitante relacionado com sentimentos como introspecção, destruti-
vidade e dor. Nesse segundo caso, por ser uma patologia, temos um turbilhão de sentimentos 
limitantes que não se dissipam com manifestações ordinárias de apreço ou de encorajamento, 
pois “Para a pessoa deprimida, a árvore parece morta e as folhas, paradas. Ou não há nenhu-
ma folha, apenas o galho enegrecido e surrado, e a paisagem empoeirada. Quando oferecemos 
sorrisos, apenas passamos por tolos” (WINNICOTT, 1999b, p. 65).

Na visão winnicottiana, trata-se a depressão a partir do reconhecimento de sua existên-
cia, assim como o outro precisa aceitar a existência da depressão naquele sujeito deprimido. 
Outro ponto de destaque é a importância da economia interna do sujeito deprimido, isto é, 
“uma reserva de elementos benignos” (WINNICOTT, 1999b, p. 65) que propicia o progresso 
deste rumo à resolução do seu estado de depressão. Infere-se, aqui, a relevância de uma tríade 
cara a Winnicott, qual seja: i) o sujeito deprimido reconhecer-se como tal; ii) o suporte do 
outro por meio da aceitação do estado de depressão do sujeito deprimido; iii) o auxílio neces-
sário para que o sujeito deprimido acesse sua economia interna.

Winnicott, em sua obra, estuda, dentre muitos temas, a depressão, a psicose e igual-
mente a criatividade e o brincar. Winnicott perpassa a questão da psicose e da depressão, 
assim como do suicídio, a partir de uma lente que procura ver a positividade dos sofrimentos 
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psíquicos, que advém, segundo o autor, de um encaminhamento não suficientemente bom do 
ambiente que cerca a criança. Quando o ambiente falha, o corpo fala. Por outro lado, um en-
caminhamento suficientemente bom precisa do suporte do lúdico, entendendo-o como espaço 
entre o self e o mundo externo que liga, transiciona e faz repousar para, em seguida, trans-
formar. Portanto, “Na perspectiva educacional, desejamos alunos mais abertos para o mundo 
para que estes consigam construir mais ligações e mais transicionalidades” (MAIA; MIYATA, 
2020, p. 919).

O tratamento da depressão pode ser frutífero por meio de materiais que se ocupem do 
rico repertório imaginativo do sujeito deprimido, propiciando que este se expresse por meio 
de simbolizações e de exercícios de interpretação (WINNICOTT, 1999a). Temos, portanto, a 
oportunidade de acessar os elementos benignos ainda existentes no aparelho psíquico daquele 
sujeito, mesmo que estes sejam precários. Assim, será possível tratar a depressão por meio da 
criação (ou do resgate) do espaço potencial daquele sujeito, isto é, o espaço psíquico que se 
localiza entre o self e o mundo exterior, que é dependente da “substância da ilusão, algo per-
mitido para o bebê e que, na vida adulta, se liga à arte e à religião [...]” (WINNICOTT, 2005, 
p. 4, tradução nossa). Portanto, advogamos a importância desse espaço potencial para que a 
depressão seja tratada por meio de recursos lúdicos e criativos.

Foucault (2001) nos fala sobre o cuidar de si para podermos nos constituir como sujei-
tos. Para este autor, “O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na 
carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um prin-
cípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da existência” (FOU-
CAULT, 2001, p. 11). O cuidado de si é “realmente o quadro, o solo, o fundamento a partir do 
qual se justifica o imperativo do conhece-te a ti mesmo” (FOUCAULT, 2001, p. 12). 

Somos criativos quando podemos lidar com o ambiente que nos cerca de forma original 
e singular; somos criativos desde que somos, ou seja, desde o momento em que começamos a 
existir na subjetividade de um outro. Não somos criativos no vazio, na não significação sub-
jetivante do olhar do outro para nós. Reconhecemo-nos porque nos vemos no olho do outro 
e, nesse sentido, acreditamos que o “cuidar de si” é exatamente o momento em que nos torna-
mos criativos como lastro, ou homo ludens, como nos diria Huizinga (2007).

Poderemos associar o cuidar de si com criatividade. Se precisamos do outro para que 
esse movimento possa existir ou se constituir, devemos acreditar que a criatividade docente 
advém de uma construção em um espaço de entrelinhas, onde tecemos nosso olhar com o 
olhar do outro. Para que possamos ser criativos e igualmente docentes e ensinantes, que con-
vivem na díade ensinar-aprender, necessitamos desenvolver esse modo de estar no mundo e 
de se relacionar, tendo um duplo olhar para si e para o outro.

Esse apossamento cria um espaço em que o foco não esteja em quem o criou ou o que 
o criou. Trata-se de um espaço em que possa haver subjetividades que se conectem e se mo-
difiquem, se purifiquem, nos transfigurando no sentido de nos iluminar e iluminar o outro. 
Esse apossamento, que Winnicott (1975) denominou de objeto transicional, será o instru-
mento base do trabalho docente criativo. Acreditamos que também forjará futuros docentes 
criativos, já que não se terá ensinado, por movimentos externos, o ser docente criativo. Logo, 
é preciso que se tenha sido dito, vivido e experienciado em conjunto, na mesma metáfora 
winnicottiana da díade mãe-bebê. Teremos uma experiência de mutualidade e de comunica-
ção não verbal, já que o que é importante para o ser humano normalmente não é nomeado, 
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mas sentido. Assim, poderão, quem sabe, professores saberem lidar com aquilo que falta na-
queles que não aprendem e que são agressivos e igualmente agredidos.

METODOLOGIA

 Este trabalho é de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso múltiplo, tendo como objeto 
de estudo os curtas pesquisados no YouTube no ano de 2020. Fomos apoiados nos dois seguin-
tes procedimentos: a) levantamento bibliográfico, propiciando a compreensão do estado da arte 
sobre a temática aqui proposta, de forma que o pesquisador consiga estabelecer “contato direto 
com o que foi escrito sobre determinado assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2021, p. 45); b) aná-
lise fílmica de curtas-metragens de animação, tendo a depressão como tema principal, à luz da 
técnica de análise de conteúdo temática de Bardin ([1977]/2016) e da análise dos significantes 
visuais e dos significados ideológicos de Carlos (2014).

RESULTADOS

Iniciaremos com os resultados do levantamento bibliográfico, que foi realizado em duas 
etapas, quais sejam: 1ª) busca de teses e dissertações; 2ª) busca de artigos. 

A primeira etapa consistiu na pesquisa com as palavras-chave educação + psicanálise + 
escola + sofrimento psíquico no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e no BDTD/IBICT, 
delimitado no período de 2015 a 2020. Em ambos os bancos, não foram encontradas teses nem 
dissertações que satisfizessem esses critérios. Na sequência, foi realizada a mesma busca no 
Google Acadêmico, do qual foram identificadas 4 teses, 3 dissertações e 1 monografia, com a 
ressalva de que as quatro palavras-chave não estavam presentes, simultaneamente, nos resumos 
destes trabalhos. Uma nova busca foi realizada nestes três bancos, agora combinando os descri-
tores enfrentamento do sofrimento psíquico no trabalho docente + educação + psicanálise + escola 
+ sofrimento psíquico, mantendo a delimitação temporal. Nenhuma tese nem dissertação foram 
encontradas no Catálogo de Teses e Dissertações CAPES nem no BDTD/IBICT. No Google 
Acadêmico, foram localizadas 4 teses e 10 dissertações, com a ressalva de não haver foco na 
construção de materiais pedagógicos como produto final.

Na segunda etapa, foi realizada a busca de artigos no Scielo, Google Acadêmico e Periódi-
cos CAPES, usando os mesmos descritores e a mesma delimitação temporal da primeira etapa. 
Foram obtidos 5 artigos. Entretanto, em nenhum destes havia as 4 palavras-chave, concomitan-
temente, em seus resumos. Um novo rastreamento foi realizado, fazendo uso dos descritores 
enfrentamento do sofrimento psíquico no trabalho docente + educação + psicanálise + escola + so-
frimento psíquico com a mesma delimitação temporal. Foram localizados 10 artigos, entretanto, 
sem fazer menção à construção de materiais pedagógicos, repetindo-se o padrão de resultado 
observado na primeira etapa.

Os resultados do levantamento bibliográfico indicam que o tema da depressão na educa-
ção parece ser pouco explorado nas pesquisas brasileiras. Também se infere que os campos da 
psicanálise e da educação podem elevar seu grau de diálogo no que diz respeito à depressão e ao 
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sofrimento psíquico. Outro ponto de atenção é a ausência de trabalhos que tratem desta temá-
tica por meio da proposição de materiais pedagógicos especialmente construídos para este fim, 
isto é, problematizar e tratar a depressão e demais doenças psíquicas entre professores e como 
lidar com elas em ambiente de sala de aula.

Na análise fílmica, o processo de identificação destes objetos fílmicos foi realizado na 
plataforma YouTube, fazendo uso destas palavras-chave: anime + vídeos + depressão e desenho 
infantil + vídeo + depressão. Após a busca inicial, optou-se por escolher curtas que seguissem es-
tes critérios: a) serem desenho ou anime; b) terem, no máximo, 10 minutos; c) possuírem fundo 
musical ou diálogo ou fala. Ao final, foram identificados, assistidos e analisados 13 curtas-me-
tragens de animação. A partir dos itens de análise descritos, procurou-se categorizar aproxima-
ções entre estes curtas e o motivo deste movimento. Assim, foi percebido que há aqueles nos 
quais não há saída para o sofrimento psíquico – aqui visto somente no âmbito da depressão – e 
aqueles no quais, em alguma medida, existem saídas possíveis, mesmo que encontradas com 
dificuldade. 

Os itens de análise, para todos os curtas, foram:

• gradiente de cores predominantes nos curtas;

• descrição dos principais recursos de desenho utilizados para representação dos per-
sonagens;

• exemplo dos desenhos dos personagens;

• música utilizada e sua respectiva análise em cada curta escolhido;

• diálogo presente e sua respectiva análise em cada curta escolhido;

• caracterização e análise dos personagens em cada curta selecionado.

Em um segundo momento, para cada curta, foram analisados os seguintes pontos:

• os temas que poderiam ser abordados pelos professores;

• contribuições ao estudo da depressão no processo de ensino-aprendizagem, dentro 
dos temas vistos nos curtas analisados;

• ideias para como se trabalhar o curta (roda de conversa, construção de um jogo do 
tipo trilha, construção de um baralho de cartas, dentre outras opções).

Os treze curtas selecionados estão listados conforme o quadro a seguir.
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Quadro 1 – Lista de curtas analisados e respectivos links

Curta Link de acesso

1. ANIMAÇÃO DEPRESSÃO https://www.youtube.com/watch?v=dhhCE45HnY4

2. DEPRESSÃO ANIMAÇÃO https://www.youtube.com/watch?v=Q_yj6adTeFo

3. MELANCOLIA (ANIMAÇÃO) https://www.youtube.com/watch?v=V9HCpRD2Rlg

4. A DEPRESSÃO E EU https://www.youtube.com/watch?v=Ce-0i6j8TNI

5. DEPRESSÃO FRASES SUICIDAS https://www.youtube.com/watch?v=LLuptQhfK9g

6. DEPRESSÃO UMA LUTA INTERNA https://www.youtube.com/watch?v=vWQyRaRa18E

7. EU TINHA UM CACHORRO PRETO 
E O NOME DELE ERA DEPRESSÃO https://www.youtube.com/watch?v=93QIRxdSeDQ

8. RAP DEPRESSÃO https://www.youtube.com/watch?v=Rj_WeIwMHM8

9. ANSIEDADE & DEPRESSÃO EM 
QUADRINHOS https://www.youtube.com/watch?v=1wZ3XlKDyfo

10. DEPRESSÃO UM VÍDEO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES https://www.youtube.com/watch?v=MNTcXgneekw

11. DEPRESSÃO ANIMAÇÃO https://www.youtube.com/watch?v=R38kA0LfUIA

12. DEPRESSÃO https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA

13. REDE DÓR SÃO LUIS – VAMOS 
CONVERSAR SOBRE A DEPRESSÃO? https://www.youtube.com/watch?v=IysOKi-nmXM

No processo de análise dos curtas, percebeu-se a existência de três categorias gerais, no-
meados da seguinte forma: a) Categoria 1 – Quando não existe a “lanterna dos afogados”; b) 
Categoria 2 – Quando existe alguma chance de se chegar à “lanterna dos afogados”; c) Categoria 
3 – Vídeos explicativos sobre o que seja depressão.

Na Categoria 1, quando a pessoa deprimida não encontra uma saída, tem-se como marca 
um corpo aborrecido, parado, doente, astênico, agressivo e explosivo. Como bem estuda Winni-
cott ([1956]/1987), em sua teoria de comportamento antissocial, a depressão, quando não ins-
tauradora do concernimento, leva à atuação do corpo, já que o espaço simbólico é encapsulado. 
Aqui, a fala não aparece, de forma que o corpo fala em todos eles por meio do não movimento 
ou do movimento disruptivo. Mais especificamente, esse corpo que fala aparece como desvitali-
zado, é de cor cinza, preta ou em paletas de cores neste intervalo. Assim, explicar a importância 
do corpo para a compreensão da depressão em sala de aula será um ponto necessário.

Nessa Categoria 1, não há amparo para as situações mostradas. As pessoas têm de lidar 
com o que não há dentro de si, ou seja, uma integração entre psique e soma. As sensações não 
possuem parâmetros anteriores, já que estas são desvalidadas pelo meio no qual estão inseri-
das. Na falta de um referencial, há um vazio ou há um vazio preenchido por verdades criadas e 
fantasiadas pela pessoa e não há ninguém para dizer a ela que talvez pudesse ser diferente. Até 
na morte, esta, que deveria ser a paz almejada, vira o mal, igual ao mal vivenciado em vida an-
teriormente porque esse é o registro interno do personagem. 

Na Categoria 2, temos conteúdos que chamam nossa atenção para o que Winnicott 
(1999b) denomina economia interna, de forma que seja avistada alguma saída para o estado de 

https://www.youtube.com/watch?v=dhhCE45HnY4
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yj6adTeFo
https://www.youtube.com/watch?v=V9HCpRD2Rlg
https://www.youtube.com/watch?v=Ce-0i6j8TNI
https://www.youtube.com/watch?v=LLuptQhfK9g
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depressão. Para acessar esses recursos, será necessário propiciar a criação de um espaço no qual 
subjetividades se conectam, se modificam e se purificam, nos transfigurando no sentido de nos 
iluminar e de iluminar o outro. Esse é o espaço potencial de Winnicott (2005), sendo o instru-
mento-base do trabalho docente criativo. Aqui, estamos além dos movimentos externos, tendo 
mais atenção para o que se terá dito e vivido, assim como o que será experienciado em conjunto. 
Teremos uma experiência de mutualidade e de comunicação não verbal, pois o que é importante 
para o ser humano, normalmente, não é nomeado, e sim, sentido.

O espaço potencial winnicottiano se relaciona diretamente com a criatividade. Para 
Winnicott, em toda sua obra, a criatividade tem relação intrínseca com a possibilidade de ser/
ver o que seja a realidade externa. Como afirma este autor, “Entre o subjetivo e aquilo que é ob-
jetivamente percebido existe uma terra de ninguém, que na infância é natural, e que é por nós 
esperada e aceita” (WINNICOTT, 1990, p. 127). Esse espaço natural infantil perdura ao longo 
de nossa vida e o que denominamos de algo objetivamente percebido ou externo é, de fato, uma 
construção criativa do ser humano, na verdade não há existência para nós deste objeto. Quando 
olhamos criativamente o mundo, percebemos melhor o mundo, inclusive quando esse mundo 
parece estar se fechando. Não precisamos de laudos, mas, sim, de olhares e escutas do não dito 
em um espaço que deveria ser sempre de segurança.

Na Categoria 3, encontramos dois curtas que são didáticos, que possuem explicações des-
mistificadoras do que seja depressão no ser humano e o fato de qualquer um de nós poder passar 
por este estado diante de uma perda abrupta ou uma vida sobrevivida. 

A partir do conceito de criatividade e espaço potencial winnicottiano, observa-se que nos 
curtas das Categorias 2 e 3 há saídas possíveis deste estado depressivo. São nestes objetos fílmicos 
que o estigma da depressão pode ser falado, demonstrado e desmontado. Neste processo, acredi-
ta-se que o papel do docente criativo seja vital para que o olhar e a escuta estejam presentes no 
vínculo entre o sujeito em sofrimento e aquele que o percebe em sofrimento, assim como haja a 
aceitação daqueles em sofrimento psíquico tal como se sentem. A partir desta aceitação, abre-se 
um movimento de ambientação segura, confiável e suficientemente boa. Assim, dores e dissabores, 
ao serem falados, desenhados ou somente percebidos, encontram um canal de escuta. 

Temos claramente, nos curtas desta categoria, a questão do vínculo (que envolve empatia e 
concernimento). Pelo vínculo, temporário ou não, há a leitura do que está subliminar, que talvez 
somente apareça em uma comunicação silenciosa. Ouvidos cheios de ruídos, ou destreinados de 
ouvir o silêncio e a mudança sutil dos seres humanos, verão as coisas, as pessoas e as criaturas, 
mas não olharão para elas. Eles ouvirão o cotidiano, mas não escutarão pedidos subliminares de 
socorro, de dor. Nós, seres humanos, sabemos sobreviver não criativamente, sabemos esconder 
o que não se pode mostrar ou demonstrar. A sociedade nos ensinou a se portar assim. Isolamo-
-nos, nos calamos, usamos uma máscara.

O LÚDICO COMO POSSIBILIDADE CRIATIVA 
NA ESCOLA: UMA PROPOSTA

Não pretendemos questionar conteúdos nem propor que a escola se transforme em outra 
coisa. Depois da reflexão sobre a importância da imaginação e da criatividade para se falar de 
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depressão na escola, cabe agora pensar em uma educação criativa. É preciso pensar em uma 
possibilidade criativa de ensino, propiciando a formação do espaço lúdico.

O espaço lúdico é o espaço vital para que o brincar e o aprender possam acontecer. 
“Winnicott (1972) explorou o ‘espaço’ simbólico que se constitui entre o brincar e a realidade no 
mundo da criança, e defendeu as relações diretas entre esse espaço transicional e a configuração 
da criatividade” (VASCONCELOS, 2006, p. 61). Nesse sentido, a partir do estabelecimento do 
espaço lúdico durante uma aula, que permite que o brincar aconteça, aprender criativamente se 
torna possível. O espaço lúdico contribui para o nascimento da motivação intrínseca. Ou seja, 
um ambiente prazeroso é instaurado. Para preservar o espaço lúdico, a atividade proposta deve 
ser livre (AIZECANG, 2005), os estudantes devem participar porque querem e deve haver uma 
motivação pessoal. Isso se liga à criatividade, porque esta não pode surgir a partir da mera acu-
mulação obrigatória de conteúdos, pois a motivação é fundamental. 

O lúdico configura-se, portanto, como uma forma alternativa de ensino que se volta ao 
criativo. Construir um espaço lúdico em sala de aula significa propiciar um ambiente seguro 
e relações de confiança entre os envolvidos. “A partir dos pressupostos teóricos de Winnicott 
(1975) sobre o ato de educar e de aprender, podemos confirmar que um ambiente seguro pro-
porciona à criança um desenvolvimento do espaço potencial que é o espaço de criação” (MAIA; 
ARAÚJO, 2014, p. 72). Mais uma característica do lúdico que se configura essencial para o nas-
cer do criativo: sua capacidade de criar um espaço de segurança.

Um exemplo de como o lúdico pode estar no espaço escolar é a partir do jogo. “É preciso 
fomentar o jogo. Jogar faz com que a criança descubra novas propriedades dos objetos. O jogo 
ensina à criança tanto a imaginar como a seguir regras, dois aspectos essenciais para a criativi-
dade...” (BARRENA, 2007, p. 294). Entretanto, quando o jogo entra na escola, ele perde, muitas 
vezes, seu caráter lúdico. Ele pode estar atrelado a fins avaliativos. Para que o conhecimento 
avance de forma criativa, quando o jogo é instrumento no espaço escolar, o caráter lúdico deve 
ser mantido. Na perspectiva da presente reflexão, quando o jogo habita a escola, este precisa ser 
uma atividade livre, espontânea e voluntária (AIZECANG, 2005). Assim, mesmo que o jogo 
atue como recurso para ensinar conteúdos, antes disso, tais aspectos devem ser considerados.

O lúdico na escola propõe aulas abertas, maior liberdade aos alunos, mais confiança (sen-
do oposta à adesão cega). Por não focar nos resultados, o lúdico como processo de ensino-
-aprendizagem dá tempo para que os alunos construam seus pensamentos. O espaço lúdico abre 
as portas para imaginação e criatividade. Barrena (2007) fala de uma educação que se orienta 
para o desenvolvimento do ser humano como um todo e para a formação de pessoas criativas. 
O lúdico pode ser uma possibilidade nesse sentido, já que não descarta sentimentos, instintos e 
imaginação. Pelo contrário, o lúdico dá conta das várias dimensões do ser humano. 

O jogo, como espaço e instrumento de criação, se encaixa muito bem, por exemplo, com 
a roda de conversa e com a contação de história. Eles habitam o espaço do entre, o espaço po-
tencial winnicottiano. O jogo, enquanto instrumento, se assemelha ao brinquedo. Por si só é 
algo parado, mas quando jogado ou brincado, ganha vida já que representa projetivamente nós 
mesmos em jogo. 

O jogo, enquanto espaço do narrar e do contar-se, precisa existir no espaço escolar. Em 
plena pandemia, sem sabermos o que fazer, falamos, lemos poesias, cantamos, tocamos música, 
assistimos a filmes. Sustentar temas como aquelas que apareceram ao longo deste ano de meio 
de pandemia nunca foi por nós imaginado, somando-se à peculiaridade das aulas remotas por 
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videoconferência. Mas exatamente por conversarmos, por estarmos, por sustentarmos no tem-
po e no espaço uns aos outros, as dores puderam ser ditas, escutadas e compartilhadas. A sala de 
aula lúdica acolheu alunos tensos e ansiosos que, ao final de cada encontro, puderam ressignifi-
car seus sentimentos e sair mais fortalecidos.

Nesse sentido, propomos que os curtas aqui analisados emerjam como material audiovi-
sual para se falar de sofrimento psíquico em sala de aula. Por serem curtas de animação, acre-
ditamos que o espaço lúdico se forme mais facilmente para o aluno. Os traços em movimento, 
a estilização das situações abordadas nos curtas e o tratamento alegórico propiciarão um olhar 
mais leve e mais imaginativo sobre um tema tão denso como a depressão. Muitas vezes, o que o 
aluno precisa é de um espaço de escuta ou, simplesmente, um espaço de acolhimento. Mesmo 
que ele mesmo se silencie oralmente, seu aparelho psíquico terá a oportunidade de iniciar um 
processo de elaboração sobre o mundo e seus sentimentos.

Por fim, como metodologias de trabalho, sugerimos a roda de conversa e a contação de 
história. Em ambas, teremos a narrativa como experiência que permeia a construção dos víncu-
los, como tem acontecido desde os primórdios da vida humana. Somos seres que tecem histó-
rias próprias e essas se entrelaçam com as histórias outras daqueles com quem convivemos ou 
passamos nosso tempo. Para dinamizar o narrar, o contar e o se reunir em roda para ouvir, falar 
e refletir, temos o suporte teórico de Winnicott, conforme explicamos no decorrer do presente 
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente trabalho, defendemos a proposta da aplicação dos 13 curtas-metra-
gens aqui analisados como material pedagógico que propicie a problematização e o debate sobre 
depressão nas escolas. Concebemos essa proposta em duas etapas: i) discussão deste material 
pedagógico entre professores, gestores, pedagogos e psicólogos; ii) aplicação entre os alunos, sob 
supervisão de professores, pedagogos e psicólogos.

Destaca-se a análise dos curtas das Categorias 2 e 3, sendo estes os mais recomendados, 
pelo presente estudo, para que sejam utilizados como material pedagógico para acolher o aluno 
em estado de sofrimento psíquico, de forma que a escola possa assumir o papel de provedor de 
segurança e de confiança, garantindo-lhe sigilo. Observa-se, nestas Categorias 2 e 3, a presença 
de elementos que propiciam a criação ou resgate do espaço potencial do aluno, conforme preco-
niza Winnicott (2005), encorajando a reflexão mais humanizada, mais iluminada por experiên-
cias e, portanto, mais lúdica.

Por fim, esta pesquisa sustenta que o tema da depressão nas escolas seja tratado com me-
nos austeridade e mais afetividade, propiciando que alunos e professores consigam acessar suas 
instâncias internas e, a partir delas, ampliar seus espaços potenciais. O trabalho de professores, 
pedagogos, gestores e psicólogos precisa caminhar na direção da empatia e do acolhimento, 
razão pela qual advogamos o debate sobre depressão nas escolas por uma lente mais humaniza-
dora e mais criativa.



359

OLHAR E ESCUTA DOCENTES DO SOFRIMENTO PSÍQUICO NA EDUCAÇÃO: DEPRESSÃO E CRIATIVIDADE

REFERÊNCIAS

AIZECANG, N. Jugar, aprender y enseñar: relaciones que potencian los aprendizajes escolares. 
Buenos Aires: Manantial, 2005.

BARDIN, L. Análise de conteúdo (1977). São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRENA, S. La razón creativa: crescimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce. 
Madrid: Rialp, 2007.

CARLOS, E. J. Sobre o uso pedagógico da imagem fílmica na escola. Educação Temática 
Digital, Campinas, v.19, n.2, p. 550-569, 2017. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.
br/ojs/index.php/etd/article/view/8645247/15712. Acesso em: 02 jun. 2021.

FOUCAULT, M. A Hermenêutica do Sujeito (1981-1982). São Paulo: Martins Fontes, 2001.

GATTI, B. A. Possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-pandemia. Estudos 
Avançados [online], v. 34, n. 100, p. 29-41, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-
4014.2020.34100.003. Acesso em: 01 jun. 2021.

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento de cultura (1944). São Paulo: Perspectiva, 
2007.

MAIA, M. V. C. M; ARAÚJO, S. C. G. “Tia cadê a outra professora?” O cuidar nos pede maestria. 
In: MAIA, M. V. C. M. (Org.). Criar e brincar: o lúdico no processo de ensino-aprendizagem. 
Rio de Janeiro: Wak, 2014.

MAIA, M. V. C. M.; MIYATA, E. S. “Diversidade Cultural e Criatividade”: debatendo seu espaço 
no currículo. Revista Espaço do Currículo, v. 13, n. Especial, p. 909–922, 2020. Disponível em: 
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rec/article/view/54549. Acesso em: 08 ago. 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa, 
pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de 
curso. São Paulo: Atlas, 2021.

MOREIRA, A.; PINHEIRO, L. OMS declara pandemia de coronavírus. G1, Rio de Janeiro, 11 
mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/
oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml. Acesso em 01 jun. 2021.

SOUZA, K. R. et al. Trabalho remoto, saúde docente e greve virtual em cenário de pandemia. 
Trabalho, Educação e Saúde [online], v. 19, 2021, e00309141. Disponível em: https://doi.
org/10.1590/1981-7746-sol00309. Acesso em: 01 jun. 2021.

VASCONCELOS, M. S. Ousar brincar. In: ARANTES, V. A. (Org.). Humor e alegria na 
educação. São Paulo: Summus, 2006.

WINNICOTT, D. W. A tendência antissocial (1956). In: WINNICOT, D. W. Privação e 
delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

WINNICOTT, D. W. Tipos de psicoterapia (1961). In: WINNICOT, D. W. Tudo começa em 
casa. São Paulo: Martins Fontes, 1999a.

WINNICOTT, D. W. O valor da depressão (1963). In: WINNICOT, D. W. Tudo começa em 
casa. São Paulo: Martins Fontes, 1999b.

WINNICOTT, D. W. Playing and reality (1971). Londres: Routledge Classics, 2005.



360

NOVA ECONOMIA 
E PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADES: 
DESDOBRAMENTOS PARA A 
EDUCAÇÃO EM 
RICHARD SENNET
Renata Maraschin (UPF)
Luciana Oltramari Cezar (UPF) 
Luciana Maria Schmidt Rizzi (UPF)

INTRODUÇÃO

O capitalismo financeiro mudou o mundo e desta mudança surgiram os mais diferentes 
efeitos. As novas relações de trabalho, com sistemas abstratos de funcionamento, com ambigui-
dade profunda entre processos de individuação e socialização, em que o consumo passa a ser 
imperativo, tomam como base a constituição de uma nova sociedade, um novo sujeito e uma 
nova subjetividade. Para Richard Sennett (2019, p. 128), 

Na linguagem poética, uma paixão comsumptiva pode ser uma paixão que se ex-
tingue na própria intensidade; em termos menos sensacionais, equivale a dizer que, 
utilizando coisas, nós as estamos consumindo. Nosso desejo de determinada roupa 
pode ser ardente, mas alguns dias depois de comprá-la e usá-la, ela já não nos entu-
siasma tanto. Nesse caso, a imaginação é mais forte na expectativa, tornando-se cada 
vez mais débil com o uso. A economia de hoje reforça essa espécie de paixão autocon-
sumptiva, tanto nos shopping centers quanto na política 

Ainda, para o autor, no processo de produção do artesão – todo aquele que deseja realizar 
uma tarefa bem-feita, e que inclui não apenas a produção manual, mas também programadores, 
médicos, artistas ou padres –, o pensar e o sentir estão integrados. Todavia, a sociedade atual 
caracteriza-se pela fragmentação das experiências, na qual os perigos da flexibilidade, como 
promessa de melhorar nossa vida, terminou por levar o trabalho a cada minuto e local da vida 
privada: “vidas sem coluna vertebral”, um caráter cujas experiências não constroem uma narra-
tiva de vida, algo muito circunscrito a nosso tempo.
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Para Sennett (2019, p. 173), “nas novas instituições, os indivíduos muitas vezes podem 
sucumbir ao sentimento de que não dispõem de iniciativa narrativa; ou seja, de que carecem da 
possibilidade de interpretar o que lhes está acontecendo”, incapacitando o trabalhador de mobi-
lizar-se na compreensão da própria experiência. Efeito da sujeição social ao ideário neoliberal, 
do qual originam-se sujeitos flexíveis, adaptáveis, que precisam se desfazer de todo o tipo de 
biografia, sem história, à deriva emocional, com um conjunto de outros problemas que levam 
a consequências que afetam profundamente sua subjetividade. A Modernidade consagrou o 
homem econômico, guiado por interesses pessoais e que possui como regra o lucro máximo. 

Diante desta breve reflexão, podem ser extraídos alguns questionamentos: Como é pos-
sível educar sem tradição, sem narrativa, sem produção de experiências com sentido para o 
sujeito? Que tipo de consequências esses elementos tão reducionistas trarão para a constituição 
da subjetividade? O que significa educar o ser humano neste contexto?

A proposta metodológica do presente texto guiou-se pelo caráter bibliográfico. Foi tecido, 
ainda que de forma embrionária, um diagnóstico de época, tomando como ponto de partida a 
premissa de que a problemática do sujeito é intrínseca à formação humana, causando impac-
tos na sua subjetividade. Foram também reconstruídos aspectos sobre como a racionalidade 
neoliberal pode produzir transformações nos sujeitos na contemporaneidade, desvirtuando as 
relações humanas de cooperação social, solidariedade mútua para um individualismo compe-
titivo e destrutivo do pacto civilizatório. Ainda, foram analisados os impactos e efeitos dessas 
transformações no campo educacional, tomando como base produções teóricas de Richard Sen-
nett, sociólogo e historiador norte-americano, que concentra seus estudos na análise da vida dos 
trabalhadores no meio urbano, analisando como as mudanças econômicas estão moldando os 
valores pessoais e sociais e provocando alterações radicais na vida de todos.

A PRODUÇÃO DE UMA 
NOVA SUBJETIVIDADE

Propomos como tarefa inicial um diagnóstico crítico de nosso tempo para compreender-
mos que mundo é esse o qual nos dedicamos a educar e trabalhar, que concepções de sujeito e 
sociedade orientam e impactam nossas práticas.

As transformações sociais e econômicas trazem mudanças nos modos de vida dos sujei-
tos e, compreender esse mundo tão complexo, não pode ser realizado de modo simples. Nossa 
proposta é de refletir sobre o contexto que vivemos contemporaneamente e de que modo essas 
transformações impactam a vida e a subjetividade das pessoas. O contexto social atual da lógi-
ca neoliberal, que prioriza os resultados e o lucro acima de tudo, a eficiência dos indivíduos, a 
competitividade, produz sujeitos individualistas, ocupados com sua própria performance e em 
busca de uma vida hedonista. Testemunhamos como consequência disso a precarização das 
relações sociais e das relações de trabalho, a banalização das experiências de encontro sensível e 
humano, causando sofrimento e sobretudo dessubjetivação. Silva (2015, p. 77) alerta que 

Seja pela intensa produção de desigualdades, seja pelo trabalho de curto prazo, 
Sennett indica que as relações sociais tornaram-se cada vez mais superficiais. 
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Como as pessoas não permanecem por longo tempo nas instituições, não há um 
envolvimento com os problemas coletivos, mas apenas com os que dizem respeito a 
si mesmo. A ansiedade ou a dificuldade de lidar com as diferenças são sintomáticas 
nesse aspecto.

Assim, “o darwinismo social imposto pelo neoliberalismo também na esfera da subjetivi-
dade destrói, sem dó ou piedade, os laços originários que mobilizam esforços dos seres humanos 
na direção da solidariedade social” (SANTOS; DALBOSCO, 2020, p. 6).

A (alta) modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta os 
aspectos mais pessoais de nossa existência. As transformações introduzidas pelas instituições 
na sociedade se entrelaçam diretamente com a vida pessoal. Vivemos num tempo de excesso 
de afazeres, de ofertas, de estímulos, de consumo, de imediatismo, de concorrência a qualquer 
custo, de exigências de sucesso e eficiência em altos níveis, de pressão por resultados prontos e 
em curto prazo, numa idealização da rapidez como se ela fosse sinônimo de eficiência. Importa 
cada vez menos o trabalho investido e mais o resultado. As pessoas “buscam poder, sucesso e 
riqueza para si mesmas subestimando os autênticos valores da vida. Correm o risco, num julga-
mento genérico, de esquecer a variedade do mundo e da vida humana e psíquica” (OLIVEIRA; 
BATISTA, 2020, p. 21). 

No plano das trocas humanas, essas novas relações produzem novas subjetividades, im-
pactam a formação dos sujeitos, transformando profundamente estruturas familiares e sociais 
quando a noção de experiência se dilui no meio das demandas imediatas e projetos de curto 
prazo que não permitem olhar para o passado (MARCON, 2020). Sennett (2011) nos mos-
tra, num estudo mais aprofundado, como essas transformações em curso impactam a vida das 
pessoas, a nível das relações interpessoais, tanto familiares quanto sociais, produzindo novas 
subjetividades, novos compromissos e responsabilidades com o outro, a partir das propostas da 
racionalidade neoliberal vigente. Santos e Dalbosco (2020) apresentam uma aguda análise ao 
dizer que o neoliberalismo 

Vai além das políticas de austeridade monetária, desregulamentação trabalhista e 
diminuição do compromisso social do governo, buscando instaurar uma raciona-
lidade política que rege, a nível mundial, as relações humanas estabelecendo novos 
regramentos sociais e intersubjetivos que transmutam silenciosamente sociedades e 
subjetividades. Dá cartas soberanamente no mundo econômico, estabelecendo três 
princípios de grande monta: concorrência darwinista que garante a qualquer preço 
a vitória do mais forte, sem compaixão e sem solidariedade; eficiência objetivada 
pela parafernália dos meticulosos instrumentos de avaliação por resultados, no qual 
o primeiro a desaparecer é precisamente o humano, porque, muito “subjetivo”, ob-
viamente não se encaixa nos novos padrões de medida e; por fim, a busca obsessiva 
e calculista por lucros, cada vez mais gordos, fechando os olhos para o desastre hu-
mano e ambiental que causa e privando das condições mínimas para uma vida dig-
na quase dois terços dos seres humanos que habitam o planeta. Impulsionado pela 
colonização econômica, o neoliberalismo invade as esferas íntimas da subjetividade 
humana, criando um modo de vida propriamente neoliberal, ou seja, aquele do sujei-
to empreendedor de si mesmo, que deve gerenciar sua vida, organizando seu tempo, 
vivendo no presente e projetando seu futuro, bem aos moldes dos três grandes prin-
cípios acima anunciados (SANTOS; DALBOSCO, 2020, p. 5). 
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O sujeito neoliberal contemporâneo acredita que tem liberdade de escolha e de criativida-
de, que é responsável pelo seu sucesso, concebendo isso tudo como uma vantagem, entretanto 
acaba assumindo toda a responsabilidade pelos resultados, seja seu sucesso ou seu fracasso. 
Aliás, essa proposta de “assumir a responsabilidade” é própria do neoliberalismo, ou seja, de 
um empreendedorismo individualista com vistas ao progresso e garantia de oportunidades para 
todos. 

Aparentemente, essas transformações que estão em curso na sociedade mostram-se como 
uma alternativa de liberdade de escolha dos indivíduos, de flexibilidade nas relações sociais 
e pessoais, porém uma reflexão mais profunda e uma observação mais crítica revelam que as 
coisas não são bem assim, sobretudo porque, paradoxalmente, tal excesso se torna escassez. Es-
cassez de palavra, de tolerância, de reflexão e de tempo; contatos fugazes com escasso encontro, 
superficialidade com falta de aprofundamento, de espaço e tempo para a experiência narrativa, 
para o encontro genuíno e para o laço fraterno de amizade e cooperação que enriquece a vida e 
dá lugar à experiência humanizadora e formativa. 

Sennett (2011) ajuda a desconstruir tanto os riscos do imediatismo quanto dessa aparente 
liberdade e vantagem de uma flexibilização dos valores com promessa de melhora na criativida-
de. Ele aponta para o risco da criação de novas formas de submissão e supressão da capacidade 
criativa, de rompimento e perda de valores arduamente conquistados e transmitidos de geração 
para geração. Em seu livro A corrosão do caráter (2011), ao analisar a vida de Enrico e seu filho 
Rico, as diferenças e mudanças nos modos de trabalho das duas gerações, o autor ainda revela 
seu sinal mais tangível: o lema de que não há longo prazo. A noção de tempo e as maneiras de 
organizá-lo mudaram, o tempo na sociedade atual é o do curto prazo, do desejo do retorno ime-
diato, do “aqui e agora” e, de preferência, entregar o passado ao esquecimento “O mercado, nessa 
visão, é dinâmico demais para permitir que se façam as coisas do mesmo jeito ano após ano, ou 
que se faça a mesma coisa” (SENNETT, 2011, p. 22) e o autor utiliza uma expressão interessante 
para representar essas transformações: “valores de camaleão da nova economia” (SENNETT, 
2011, p. 27). Isso tudo não acontece sem efeitos. As experiências transmitidas dos pais para os 
filhos podem se tornar desnecessárias e até inúteis. 

Doravante, a racionalidade neoliberal com suas formas de conceber o mundo ataca di-
retamente o laço fraterno, e a preocupação coletiva cede lugar ao individualismo competitivo 
constante e selvagem. A solidariedade social, a cooperação e o trabalho coletivo são substituídos 
pela rivalidade feroz e “em seu lugar instaura-se o individualismo, fomentado pelo medo de que 
a próxima crise seja pior, produzindo o cada um por si e salve-se quem puder” (SANTOS; DAL-
BOSCO, 2020). Transmite que quem chegar primeiro é o melhor, instituindo relações destruti-
vas onde o que importa é “ser bem-sucedido acima de tudo” e faz valer a máxima do “quem pode 
mais, chora menos”. E, sobretudo, “esse traço tornou-se absolutamente notável e experimentou 
exacerbação nesse tempo de vigência da pandemia” (SANTOS; DALBOSCO, 2020), rompendo 
e corrompendo o pacto civilizatório, as lealdades e compromissos mútuos, os acordos de coo-
peração entre iguais que abastecem e sustentam o convívio e o trabalho coletivo, numa tentativa 
de destruição dos laços solidários fortes. 

Laços sociais fortes levam tempo para surgir e enraizarem-se, dependem de associações 
de longo prazo, exigem cultivo e disposição de estabelecer compromisso com o outro. “O laço 
amoroso é constitutivo da condição humana” (SANTOS; DALBOSCO, 2020, p. 24) e construído 
com solidez e integridade. Esse princípio, por exemplo, que não há longo prazo, segundo Sen-
nett (2011, p. 24), “corrói a confiança, a lealdade e o compromisso mútuo”. Ainda para Sennett 
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(2019, p. 63), “a lealdade é um relacionamento participativo”, que exige do outro participação e 
compromisso, exige que a instituição nos ajude quando precisarmos. 

O novo modelo capitalista da empresa também é aplicado ao terreno público, causando à 
vida social da nova instituição econômica propriamente dita mudanças estruturais implicando 
na geração de três déficits da mudança estrutural, como afirma Sennett (2019), em suas pesqui-
sas. Para o autor, o baixo nível de lealdade institucional, a diminuição da confiança informal 
entre os trabalhadores e o enfraquecimento do conhecimento institucional constituem-se uma 
ferramenta intelectual abstrata, também conhecida como “capital social”, perfeitamente tangível 
na vida dos trabalhadores. 

Assim, laços fracos podem ser mais desejáveis, dão menos trabalho, sobretudo quando a 
sociedade considera que, desse modo, havendo menos compromisso as pessoas serão mais facil-
mente dispensáveis ou negociáveis. Os que resistem a essas transformações sofrem mais, como 
apontam Santos e Dalbosco (2020, p. 08), “aqueles que resistirem à ocupação dessa onda ‘pro-
gressista’ e atual, validada pela vanguarda da ciência econômica, serão considerados retrógrados 
e sofrerão violentas ações de exclusão”. Essa violência simbólica muitas vezes se manifesta com 
deboche, desqualificação, humilhação a quem resiste e se recusa a ceder. Compromisso mútuo, 
lealdade, consideração e respeito pelas necessidades do outro podem se tornar virtudes obsole-
tas, abstratas e fora de lugar, justamente por serem virtudes de longo prazo. 

Esse conflito entre família e trabalho impõe algumas questões sobre a própria expe-
riência adulta. Como se podem buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de 
curto prazo? Como se podem manter relações sociais duráveis? Como pode um ser 
humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa sociedade 
composta de episódios e fragmentos? As condições da nova economia alimentam, 
ao contrário, a experiência com a deriva no tempo, de lugar em lugar, de emprego 
em emprego. Se eu fosse explicar mais amplamente o dilema de Rico, diria que o 
capitalismo de curto prazo corrói o caráter dele, sobretudo aquelas qualidades de 
caráter que ligam os seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um senso 
de identidade sustentável (SENNETT, 2011, p. 27). 

Essas transformações produzem impactos sociais e subjetivos, bem como processos de 
des-subjetivação, de perda de valores e sustento dos próprios ideais e do caráter, deixando como 
rastro, muitas vezes, um ressentimento, um ódio e uma desesperança. Ao fomentar formas in-
dividualistas de relação, exigindo o sucesso a tarefas impossíveis de serem realizadas, a racio-
nalidade neoliberal enfraquece a solidariedade social e o laço afetivo, corroendo o caráter do 
sujeito solidário, quebrando sua coluna vertebral (SENNETT, 2011), instalando intenso conflito, 
decepção e sofrimento psíquico nos sujeitos. O neoliberalismo produz novas subjetividades e as 
aprisiona, manipulando os afetos de culpa, angústia e medo. Ao crer ser dono da própria vida, 
livre e “empreendedor de si”, o sujeito fica à mercê de uma lógica que o submete, teme o fracas-
so, responsabiliza-se e culpa-se por ele, resultando em sofrimento psíquico. Frases como “seu 
sucesso depende de você” ou “você pode mais” são armadilhas atuais deste sistema e fomentam 
o individualismo, corrompendo os laços amorosos, as amizades, a cooperação, quando sabemos 
que não fazemos nada sozinhos. 

Portanto, reflexões como essas fazem pensar quais são os valores éticos que regem e sus-
tentam as práticas e os modos de vida do sujeito contemporâneo e qual o resgate de eticidade 
que torna-se possível e necessário, pois em que pese que as relações humanas são construídas 



365

NOVA ECONOMIA E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: DESDOBRAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO EM RICHARD SENNET

com base no ódio e na inveja, são também fundadas na generosidade e no cuidado recíproco 
(SANTOS; DALBOSCO, 2020).

 

À GUISA DE ALGUMAS CONCLUSÕES: 
CONSEQUÊNCIAS DESSA NOVA ORDEM PARA 
O CAMPO EDUCACIONAL E PARA OS 
PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO

Orientada pela racionalidade mercadológica financeira, a educação torna-se produto 
mercadológico captado pela lógica neoliberal do lucro, da produtividade, da eficiência, da com-
petição selvagem, do individualismo, da preocupação exacerbada com resultados. Para Santos e 
Dalbosco (2020), o efeito perverso dessa 

colonização, do mundo econômico e do mundo cultural, faz-se sentir com todo peso 
nas reformas educacionais mundiais, transformando a própria educação em mer-
cadoria, na medida em que a joga pura e simplesmente no mundo da concorrência 
predatória e desleal, como se jogava outrora os seres humanos aos leões (SANTOS; 
DALBOSCO, 2020, p. 06).

A educação vem sofrendo impactos dessas transformações e das exigências performáticas 
do mercado e do neoliberalismo, como redução de conteúdos e de tempo destinados às forma-
ções, flexibilização de currículos e subtração de disciplinas das ciências humanas (consideradas 
obsoletas), expansão de cursos EAD e materiais apostilados e tendências à privatização de insti-
tuições públicas, ou seja, a mercantilização da educação (MARCON, 2020). 

Qual pode ser o papel da educação nesse momento complexo e desafiador que vivemos? 
Como cultivar e fazer acontecer experiências enriquecidas e de vínculo inter-humano com o 
tempo necessário para que aconteçam, sem pressões e demandas imediatas? Como forma de 
reação a essas transformações e desafios na contemporaneidade, este ensaio propõe como pos-
sibilidade de caminho uma noção de educação em sentido amplo, como formação humana in-
tegral, compreendida enquanto desenvolvimento da capacidade de pensamento, de reflexão, 
de construção de conhecimentos e ampliação da experiência de mundo em contraponto a uma 
educação “com certa racionalidade sobre o indivíduo, visando dominar e oferecer garantias a or-
dem social e utilitarista” (OLIVEIRA; BATISTA, 2020, p. 20). Uma noção de formação humana 
que ajude a desenvolver ações emancipatórias, a consideração e o respeito pelo semelhante e a 
cidadania. Essa noção de educação como formação humana contrasta com a perspectiva redu-
cionista da educação entendida somente como desenvolvimento de habilidades e competências 
e reduzida à noção de aprendizagem. 

Biesta (2013) também reflete sobre a preponderância da aprendizagem no cenário edu-
cacional contemporâneo, afirmando que se trata de uma das mais importantes mudanças que 
ocorreram na teoria e na prática da educação nos últimos vinte anos. A ascensão do conceito de 
aprendizagem foi acompanhada pelo declínio do conceito de educação e o
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ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim como a educa-
ção é agora frequentemente descrita como propiciadora de oportunidades ou expe-
riências de aprendizagem. Alunos e estudantes se tornaram “aprendentes”, e a educa-
ção adulta se tornou “aprendizagem adulta” (BIESTA, 2013, p. 32).

De acordo com o autor, quatro tendências têm contribuído para esse predomínio da 
aprendizagem no discurso e na prática educativa: a) as novas teorias da aprendizagem, b) o Pós-
-modernismo; c) a explosão silenciosa da aprendizagem adulta, d) a erosão do Estado de Bem-
-estar social. Em linhas gerais, as novas teorias da aprendizagem referem-se ao aparecimento de 
teorias (construtivistas e socioculturais da aprendizagem) que questionam a concepção de que a 
aprendizagem seja a absorção passiva de informações. Essas teorias argumentam que o conhe-
cimento e a compreensão são construídos ativamente pelo aprendente, o que desviou a atenção 
da atividade do professor para a do aluno. Em razão desse deslocamento, “a aprendizagem tor-
nou-se muito mais central na compreensão do processo da educação” (BIESTA, 2013, p. 34).

O pós-modernismo também tem contribuído para o surgimento da linguagem da apren-
dizagem. Esse movimento coloca dúvida sobre a argumentação de muitos autores, sobretudo 
nas duas últimas décadas, de que o projeto da educação está ainda ligado à herança do Ilumi-
nismo. A dúvida se instaura, particularmente, sobre a ideia de que os educadores podem liberar 
e emancipar seus estudantes transmitindo racionalidade crítica (BIESTA, 2013). O autor afir-
ma ainda que um número crescente de pessoas gasta uma parte cada vez maior de seu tempo 
e dinheiro em todos os tipos e formas de aprendizagem, dentro e fora de cenários formais de 
educação. Essa “explosão silenciosa da aprendizagem adulta” (BIESTA, 2013, p. 35) caracteriza-
-se por ser muito mais individualista e a dedicação a atividades com essa característica ajuda a 
compreender por que a palavra aprendizagem se tornou apropriada.

Como última tendência que tem contribuído para esse predomínio da aprendizagem, bem 
como o impacto que ela tem causado sobre o discurso e a prática da educação, Biesta (2013, p. 
36) afirma a erosão do Estado de Bem-estar social e o aparecimento da ideologia de mercado do 
neoliberalismo. A relação entre os governos e os cidadãos modificou-se de uma relação política 
para uma relação econômica, em que o Estado é o provedor de serviços públicos e o contribuin-
te, o consumidor dos serviços estatais, entre eles, a educação. Essa forma de pensar introduz 
uma lógica que focaliza, quase que exclusivamente, o usuário ou consumidor do serviço educa-
cional, ou seja, o aprendente. Assim, Biesta se posiciona contra a linguagem da aprendizagem, 
afirmando que ela tem facilitado uma nova descrição do processo da educação em termos de 
uma transação econômica, na qual

(1) o aprendente é o (potencial) consumidor, aquele que tem certas “necessidades”, 
em que (2) o professor, o educador ou a instituição educacional são vistos como o 
provedor, isto é, aquele que existe para satisfazer as necessidades do aprendente, e em 
que (3) a própria educação se torna uma mercadoria – uma “coisa” – a ser fornecida 
ou entregue pelo professor ou pela instituição educacional e a ser consumida pelo 
aprendente. (BIESTA, 2013, p. 37-38).

O autor analisa essa tendência sob duas dimensões. Por um lado, a aprendizagem pode 
realmente ajudar a alcançar oportunidades educacionais iguais para todos, pois coloca os estu-
dantes como aprendentes e, assim, como clientes que desejam um bom emprego de seu dinheiro 
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à medida que pagam pela aprendizagem. De outro, o autor questiona se a própria educação pode 
e deve ser compreendida em termos econômicos, quer dizer, “como uma situação em que o 
aprendente tem certas necessidades e em que é tarefa do educador satisfazer essas necessidades” 
(BIESTA, 2013, p. 39). Não parece adequado, em sua perspectiva, pensar a relação educacional 
nos termos de uma transação econômica, em que de um lado está o aprendente, que já sabe de 
antemão suas necessidades e as deseja ver satisfeitas, e de outro estão os profissionais da educa-
ção, que se apresentam para satisfazer as necessidades do aprendente ou satisfazer o cliente. O 
autor afirma a necessidade de compreender de forma mais adequada o papel do aprendente e do 
profissional da educação na relação educacional. Segundo ele, a razão principal para engajar-se 
na educação é descobrir o que realmente se deseja ou se precisa – e não o saber de antemão. 
Nesse sentido, os profissionais da educação desempenham papel fundamental no processo de 
definição das necessidades e não apenas para satisfazer as necessidades do aprendente ou satis-
fazer o cliente.

O espaço escolar revela a importância da experiência de encontro inter-humano como 
fator estruturante da subjetividade e de enriquecimento emocional, e do quanto as experiências 
(BENJAMIN, 2012) consistem num potente e imprescindível aliado nesse processo de forma-
ção humana, de experiência inter-humana rica, significativa e formativa. A escola é um lugar 
de contar e construir histórias, de ter tempo de aprender, de desenvolver práticas cooperativas 
(SILVA, 2015). Nela, o sujeito encontra possibilidades ampliadas de narrar e apropriar-se de sua 
história, de ter experiências inter-humanas, cooperativas, reflexivas e narrativas, e não apenas 
de aprendizagem no sentido apontado por Biesta (2013), transmissão de conteúdo ou práticas 
adaptativas. Sobre a perda da narrativa advinda com a invasão do neoliberalismo nas diferentes 
dimensões da existência humana, Silva (2015) afirma, recorrendo à obra de Richard Sennet, que 

Com as mudanças nos paradigmas produtivos, assim como com a emergência e a 
consolidação das políticas neoliberais, [Sennet] dirige sua preocupação investigativa 
para a produção das subjetividades no mundo do trabalho. O livro fundador dessa 
nova etapa de pensamento é The Corrosion of Character [A corrosão do caráter], pu-
blicada originalmente no ano 1998. [...] “Correr riscos” ou “viver no limite” passam 
a compor uma gramática muito comum; sobretudo na seleção de recursos humanos 
das empresas. Pois, como salienta o sociólogo, arriscar não é mais um atributo de 
empresários em competição, “o risco vai se tornar uma necessidade diária enfrentada 
pelas massas” (p. 94). Tal condição – do estar em risco –entretanto, não é tão pro-
missora quanto sugere, uma vez que conduz a um “estado contínuo de vulnerabilida-
des”. Sennett explica que uma subjetividade exposta permanentemente ao risco tem 
a sensação de estar sempre recomeçando, o que pode inviabilizar a produção de uma 
narrativa de vida, afinal, em sua leitura, “estar continuamente exposto ao risco pode 
assim corroer nosso senso de caráter” (p. 98). O estado de risco produz uma perma-
nência na ambiguidade e na incerteza, na medida em que, na ausência de uma estru-
tura burocrática, as redes flexíveis não oferecem campos de progressão profissional 
ou planejamentos a longo prazo. Antes disso, a flexibilidade acentua as desigualdades 
(SILVA, 2015, p. 11; p. 22).

A educação, frente a esse cenário, aparece como um espaço privilegiado para a experiência 
formativa, e o professor – apoiado na experiência significativa de seus atos – da formação huma-
na e da subjetivação. A escola é um lugar de contar e construir histórias, de ter tempo de apren-
der, de desenvolver a humanidade, nela o sujeito encontra possibilidades ampliadas de narrar e 
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apropriar-se de sua história. A escola é lugar de experiências inter-humanas e narrativas, e não 
apenas de transmissão de conteúdo ou de práticas adaptativas. 

Salientamos assim o valor primordial da experiência, da palavra e da memória. Se vive-
mos tempos de escassez de encontros, de narrativas e experiências, o diálogo com pensadores 
profundos e críticos das problemáticas que nos interpelam nos oferece recursos robustos para 
enfrentar com dignidade e ética esses fenômenos atuais, principalmente os que atingem a edu-
cação. Essa posição indica que existem outros caminhos possíveis para pensar os fenômenos 
contemporâneos e os desafios com que nos enfrentamos atualmente, seja no âmbito da educa-
ção e de práticas escolares humanizadoras ou no âmbito social mais amplo da formação huma-
na. Somos desafiados a refletir e a atuar de modo comprometido, como salvaguardar as subjeti-
vidades e resistir aos reducionismos e visões adaptativas do ser humano. Que sejamos críticos de 
nosso tempo, problematizando os acontecimentos do mundo contemporâneo. Desejamos que 
o caminho teórico abordado neste ensaio seja instigador de uma posição crítico-reflexiva, pro-
movendo experiências enriquecedoras e necessárias para enfrentarmos os desafios da sociedade 
atual e da educação de forma ética.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 2012.

CENCI, A. V. Renascer das próprias cinzas: a formação e a atual problemática do sujeito. 
Mimeografado, (2020)

MARCON, T. Transformações socioeconômicas em sociedades complexas e os impactos nas 
subjetividades: contribuições de Sennett, Dardot e Laval. Texto não publicado. 2020.

OLIVEIRA, M. R.; BATISTA, C. O (Im)possível de educar em tempos de crise: psicanálise e 
educação crítica. Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 29, n. 60, p. 17-30, 2020. 

SANTOS, F.; CEZAR, L.; NOLASCO, V. A experiência narrativa como fator constitutivo da 
formação humana – uma reflexão a partir de Benjamin, Freud e Larrosa. In: JERUSALINSKY, 
J.; MELO, M. Quando algo não vai bem com o bebê: detecção e intervenções estruturantes em 
estimulação precoce. Salvador: Ágalma, 2020.

SANTOS, F.; DALBOSCO, C. Desamparo Humano e Solidariedade Formativa: Crítica à 
Perversidade Neoliberal. Texto não publicado, 2020. 

SENNETT, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. 
Tradução: Marcos Santarrita. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011.

SENNETT, R. A cultura do novo capitalismo. Tradução de Clóvis Marques, 7. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2019.

SILVA, R. R. D. Sennet & a Educação. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015.



369

A DIMENSÃO BIOLÓGICO-
CULTURAL E A PERIODIZAÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO DO 
PSIQUISMO: AS FUNÇÕES 
PSÍQUICAS SUPERIORES
Renata Linhares (UEM - ESEFFEGO/UEG - RME/Goiânia-GO)

INTRODUÇÃO

Para a Psicologia Histórico-Cultural, o psiquismo humano deve ser estudado com base 
nos fundamentos do materialismo histórico-dialético. Para Vygotsky (2000), a siste-
matização dos conhecimentos, a formação de princípios e leis fundamentais capazes 
de explicar o psiquismo humano apresentavam diferentes sistemas psicológicos na 

década de 1920, muitas vezes em tendências opostas, partindo de diversos princípios metodológicos.

As contribuições de L. S. Vygotsky, A. R. Luria e A. N. Leontiev são fundamentais para as 
investigações do desenvolvimento social do psiquismo humano. Para Martins (2013), o desenvol-
vimento do psiquismo consubstanciado na formação das funções psíquicas superiores é a categoria 
central na Psicologia Histórico-Cultural. 

Assim, compreender a complexidade das funções psíquicas superiores (FPS) como fenômeno 
tipicamente humano que se desenvolve a partir da apropriação da cultura é relevante à Psicologia e 
à Educação. Neste trabalho, discorremos sobre a relação entre o biológico e o social na formação das 
FPS, ressaltando a importância da mediação e o desenvolvimento dessas funções na periodização.

O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES 
PSÍQUICAS SUPERIORES: A RELAÇÃO 
ENTRE O BIOLÓGICO E O SOCIAL

Para explicitar o desenvolvimento das FPS, Vygotsky (2000) retoma a discussão sobre a 
crise da Psicologia, momento em que se depara com múltiplas explicações quanto ao que seria 
o psiquismo. Os conceitos apresentavam-se polissêmicos e confusos, modificando segundo o 
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ponto de vista básico do objeto investigado pelas diferentes concepções da Psicologia. Ainda 
que a realidade seja a mesma, os aspectos teóricos que as explicam são divergentes. 

Segundo Luria (1979), era preciso uma revisão radical do conceito de funções psíquicas, 
com mudanças fundamentais para superar os problemas e limites das teorias “localizacionistas”. 
Substituir as investigações descritivas, quantitativas, mecânicas da psicologia tradicional por 
uma postura investigativa dialética, capaz de analisar a realidade na sua totalidade, reconhe-
cendo a indissociabilidade entre o sistema nervoso e o mundo exterior. Para ele, os sistemas 
funcionais do psiquismo humano precisariam ser compreendidos como um complexo dinâ-
mico, considerando a diversificação e a especialização do córtex cerebral, levando em conta as 
condições históricas.

Tanto Vygotsky (2000) quanto Luria (1979) reconhecem os avanços dessa concepção para 
a época, pois enfocam a relação entre os processos psíquicos e o cérebro, descolando as discus-
sões do espiritual, de uma concepção metafísica, para a materialidade. No entanto, consideram 
que havia problemas e limites, já que buscavam uma localização da organização funcional do 
cérebro na compreensão dos processos psíquicos. 

A partir da crítica à Psicologia tradicional, que compreendia o processo de estruturação 
das formas complexas de comportamento como uma somatória mecânica de elementos isola-
dos, a nova Psicologia centra seus estudos no todo e naquelas propriedades que não resultam da 
soma das partes. De acordo com Vigotski (2000) era preciso substituir as investigações descriti-
vas, quantitativas, mecânicas da Psicologia tradicional por uma postura investigativa dialética, 
capaz de analisar a realidade em sua totalidade e de reconhecer a indissociabilidade entre o 
sistema nervoso e o mundo exterior.

Vygotsky (2000) reconhece que a natureza orgânica da estrutura está intimamente ligada 
à função, constituindo um todo, com uma reciprocidade no condicionamento entre a forma e 
a função. As modificações na estrutura ocorrem diferenciando as partes e cada uma das par-
tes isoladas cumpre diversas funções. Quando se unificam, as partes, em um processo global, 
produzem conexões funcionais que dobram as relações recíprocas das funções. O autor destaca 
que o processo de desenvolvimento cultural provoca mudanças fundamentais nessas estruturas 
iniciais, promovendo a aparição de novas estruturas que estabeleceram nova correlação com as 
partes. O desenvolvimento continua no processo de individuação de funções sociais, na trans-
formação das relações sociais em funções psicológicas. Assim, os estudos sobre o cérebro como 
um órgão material teve um papel decisivo na concepção de um psiquismo reflexo da realidade, 
com condições sociais objetivas interferindo no desenvolvimento. Isso porque a forma dialética 
reconhece a indissociabilidade entre o sistema nervoso e o mundo exterior.

Nesse sentido, o aprofundamento das investigações exigia métodos apropriados, rompen-
do com a dicotomia entre natural/histórico-cultural e entre biológico/social. Vygotsky (2004), 
ao implantar o historicismo na ciência psicológica, entende que o desenvolvimento do psiquis-
mo humano reflete a história da complexificação da vida em sociedade. O princípio da his-
toricidade, no método materialista histórico-dialético, busca conferir as determinações gerais, 
aquelas que dizem respeito a um momento histórico. Em um estudo rigoroso, que vai além da 
aparência, busca descobrir leis gerais que orientam o movimento em uma perspectiva que revela 
seu caráter contraditório e transitório. 

De acordo com Martins (2013), Vygotsky introduziu, nas investigações psicológicas, a 
ideia de historicidade da natureza do psiquismo humano aliada à reorganização dos mecanis-



371

A DIMENSÃO BIOLÓGICO-CULTURAL E A PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO:AS FUNÇÕES PSÍQUICAS SUPERIORES

mos naturais dos processos psíquicos, por decorrência da apropriação da cultura. A historicida-
de do ser humano relacionado às FPS expressa características que distinguem o homem como 
pertencente ao gênero humano. 

Admitir a historicidade implica admitir que o gênero humano é resultado da ativida-
de social e da experiência social acumulada nos produtos objetivos e subjetivos dessa 
atividade. Considerar a historicidade como o aspecto mais importante na definição 
do ser humano é admitir que gênero humano pode tornar-se sujeito de sua história, 
tornar-se sujeito do processo pelo qual a humanidade produz e reproduz a si mesma 
por meio de processos objetivos e subjetivos (DUARTE, 2006, p. 254).

Compreender o percurso histórico da humanidade, ou seja, o percurso do desenvolvi-
mento filogenético, contribui para esclarecer o percurso do desenvolvimento ontogenético das 
FPS. Dentre as críticas realizadas por Vygotsky (2000), a suposição de que as FPS no processo de 
desenvolvimento da humanidade permaneceriam imutáveis, modificando somente o conteúdo 
da psique e o conjunto das experiências, é uma explicação do desenvolvimento abstrata e deslo-
cada dos processos sociais e culturais. 

Para Leontiev (2004), as condições históricas concretas determinam as perspectivas de de-
senvolvimento do psiquismo humano, contribuindo para a manutenção ou o desaparecimento 
de traços da consciência humana. Assim, o desenvolvimento do psiquismo depende do modo 
como a vida se produz, das relações sociais existentes e do lugar que o indivíduo ocupa nessas 
relações. As estruturas psíquicas são construções sociais e as investigações precisam compreen-
der que o desenvolvimento do coletivo produz as funções individuais, ou seja, o social cria as 
FPS. O cérebro humano atual é muito mais complexo do que o do homem neandertal porque 
os novos traços humanos produzidos a partir do trabalho e das relações sociais transformaram 
a estrutura do córtex cerebral. 

Duarte (2006, p. 196) esclarece que a existência de processos de luta entre o natural e social 
não significa a supressão do natural pelo social. Defende dois pontos da concepção vigotskiana, 
necessários para se entender a relação natural e social: o trabalho e os processos psíquicos supe-
riores como características essenciais para compreender o homem como ser histórico e social. 
Dessa forma, “por meio do trabalho o ser humano vem, ao longo da história social, criando o 
mundo da cultura humana e que o mundo social não pode ser explicado como uma continuação 
direta das leis que regem os processos biológicos”. E continua destacando os processos psíquicos 
superiores são “de natureza social e formam-se por meio da superação e da incorporação dos 
processos psíquicos elementares, de origem biológica”. 

De acordo com Vygotsky (2000), o psiquismo humano se institui por meio da atividade 
social na qual os seres humanos se relacionam com a realidade objetiva para satisfazer as suas 
necessidades e para melhor captar e dominar a realidade. O curso da evolução biológica do ho-
mem termina antes de começar o desenvolvimento histórico. 

Nesse sentido, Leontiev (2004, p. 282) apresenta que “[...] as modificações biológicas he-
reditárias não determinam o desenvolvimento sócio-histórico do homem e da humanidade”. Os 
seres humanos, pela atividade criadora e produtiva, ou seja, trabalho, conseguem transmitir às 
gerações as aquisições da evolução. Ao apropriar-se das riquezas produzidas pela humanidade, 
participando do trabalho, da produção e das atividades sociais, o ser humano desenvolve-se. A 
fabricação e o uso de instrumentos imbricam no psiquismo humano um processo de consciên-
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cia do objeto e da ação, e a linguagem faz parte desse processo de o ser humano satisfazer suas 
necessidades, dentre elas de comunicação com outros seres humanos. 

Assim, sua constituição em ser social envolve a transição da história natural dos animais 
à história social dos homens, marcada pelo trabalho social, pelo emprego dos instrumentos e 
pelo desenvolvimento da linguagem. No processo de transformação de hominização em huma-
nização, a unidade funcional mão-cérebro-linguagem levou ao aperfeiçoamento anátomo-fisio-
lógico do córtex cerebral, permitindo que, com a determinação do trabalho e da linguagem, o 
ser humano saísse de uma condição orgânica para uma condição de ser social, inaugurando um 
processo histórico de desenvolvimento de funções afetivo-cognitivas mais complexo.

[...] o desenvolvimento do trabalho exigiu, e continua a exigir, profundas transfor-
mações nas características dos homens. Como atividade coletiva, social, resulta em 
uma histórica e progressiva complexificação de relações interpessoais e interpsíqui-
cas, determinando que seus executores conquistem graus cada vez mais elevados de 
autocontrole do comportamento (MARTINS, 2013, p. 47).

Fica explícita a contribuição da filosofia marxista para a constituição da natureza sócio-
-histórica do psiquismo e das funções. Assim, podemos explicar o psiquismo humano sem se-
pará-lo do mundo material e das objetivações culturais. A complexa trajetória do ser orgânico 
transformando-se em ser social, no desenvolvimento filogenético, pelo qual a natureza se hu-
maniza e o ser humano se constitui, é característica importante para a compreensão da histo-
ricidade. A Psicologia soviética enfatiza a materialidade na constituição do psiquismo, fazendo 
uma análise da transformação do processo de hominização em processo de humanização. O 
salto ontológico representado pelo trabalho, que diferencia os animais do ser humano, provoca 
mudança na estrutura do psiquismo e nas formações psíquicas superiores.

A natureza psicológica dos indivíduos também é fruto do conjunto das relações sociais 
que se constituem no desenvolvimento humano tanto filogeneticamente como ontogenetica-
mente. Martins (2013) reconhece a sociedade como constituinte na vida, imanente na formação 
do psiquismo, mas destaca que é preciso reconhecer que as relações sociais de produção geram 
subjetividades que expressam, em suas possibilidades e limites, a qualidade do pertencimento 
social de cada pessoa. Os aspectos biológicos e culturais que se entrelaçam no desenvolvimento 
filogenético e ontogenético compõem um processo único do desenvolvimento humano.

Vygotsky (2000), ao considerar as raízes biológicas/orgânicas do desenvolvimento cultu-
ral, pretendia apresentar a existência de uma síntese superior que estabelecesse leis fundamen-
tais da estrutura e do desenvolvimento das FPS. A cultura, além de criar formas específicas de 
comportamento humano, é capaz de modificar o funcionamento das funções psíquicas, propor-
cionando às funções psíquicas um caráter peculiar que é produzido simultaneamente e conjun-
tamente com o processo de maturação orgânica. O desenvolvimento histórico do homem social 
transforma os modos de procedimento do comportamento humano, desenvolve e cria novas 
formas culturais específicas. 

A formação dessas FPS gera um novo nível de desenvolvimento do sistema nervoso cen-
tral. Existe uma dependência direta das formas superiores com o desenvolvimento do sistema 
nervoso e do cérebro. Para Vygotsky (2000), na análise sobre a história do cérebro era preciso 
considerar duas leis. Primeiro, compreender que no desenvolvimento dos centros superiores 
os inferiores se conservam como instâncias subordinadas ao desenvolvimento das superiores e 
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continuam funcionando unidos, de maneira que não se pode diferenciá-los separadamente. A 
segunda lei do desenvolvimento cerebral consiste no fato de que os centros inferiores não man-
têm o funcionamento da mesma forma, incorporando parte essencial de suas funções nos novos 
centros. Existe, portanto, de forma dialética, uma superação dos novos níveis que nascem sobre 
o velho, mas, ao mesmo tempo, existe uma conservação de partes anteriores. 

De acordo com Vygotsky e Luria (2007), a forma singular das FPS surge historicamente 
de forma mediada, elevando a conduta das formas elementares, presente nos animais, às con-
dutas complexas do ser humano civilizado. A partir dessa premissa sobre a história social do 
desenvolvimento das FPS, Vygotsky (2000) empreendeu um novo método de análise, capaz de 
capturar essa dialética entre as funções psíquicas superiores e elementares, além da importância 
dos processos de mediação, conforme veremos a seguir.

A MEDIAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
DAS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES

Para compreender o problema de construção e gênese das FPS, é preciso considerá-las a 
partir das leis funcionais, estruturais e genéticas. Vygotsky (2000) apresenta três características 
determinantes para apoiar suas investigações sobre as formas superiores de comportamento: 
análise psicológica no processo e não apenas no objeto, buscando demonstrar os nexos dinâmi-
co-causais, as relações com outros processos que determinam o desenvolvimento; análise expli-
cativa e não descritiva e por fim análise genética que envolve o ponto de partida e o processo do 
desenvolvimento até o estado atual. Assim, a investigação objetiva do processo em seu conjunto 
consegue ir além da aparência externa ou interna.

Vygotsky e Luria (2007) revelam que os métodos de investigação dos mecanismos psí-
quicos de reflexos simples são diferentes dos processos psíquicos mais complexos, visto que a 
aparição de formações qualitativamente novas e as inter-relações entre as funções psíquicas não 
poderiam ser ignoradas. 

Na tentativa de compreender os fenômenos e os processos psíquicos em suas complexida-
des, a análise deveria ser feita a partir da unidade. Vygotsky (2009, p. 8) define a unidade como 
“um produto da análise que, diferente dos elementos, possui todas as propriedades que são ine-
rentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade”. Assim, 
uma característica fundamental da unidade consiste no fato de a análise destacar as partes que 
não perderam a propriedade do todo.

Para Martins (2013), a existência dos sistemas funcionais cerebrais em relação com com-
portamentos humanos precisa ser compreendida apenas por análises que capturem as conexões 
e relações interfuncionais da complexidade do psiquismo humano. A partir do princípio da 
totalidade, nem o cérebro nem o psiquismo podem ser reduzidos às partes, pois representam 
uma particularidade. 

A partir do estudo das interdependências entre as funções psicológicas pelo método de 
análise por unidade, Vygotsky encontrou, na significação do signo, um elemento essencial para 
a compreensão do psiquismo como sistema interfuncional. O emprego dos signos articula e 
rearticula as funções psíquicas como um todo. De acordo com Vygotsky (2000), entre o estí-
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mulo e a reação do sujeito aparece um novo membro intermediário a toda operação, que se 
constitui como um ato mediado. A existência de um estímulo intermediário modifica a própria 
estrutura de todo o processo. Além da mediação de signos, Vygotsky (2000) considera a media-
ção de instrumentos.

Na estrutura superior, o signo é o modo de seu desempenho, sendo determinante funcio-
nal de todo o processo. O desenvolvimento do psiquismo humano, a dimensão interfuncional, 
depende das apropriações culturais e das condições históricas que os indivíduos tiveram a pos-
sibilidade de desenvolver.

Os signos e os significados mobilizados nas ações realizadas pelos indivíduos, em sua 
existência concreta, engendram as rearticulações interfuncionais. [...] O uso de sig-
nos determina rupturas no modo de operar já instalado de uma função específica e, 
ao fazê-lo, modifica suas articulações com outras funções, inaugurando novas formas 
de manifestação psíquica (MARTINS, 2013, p. 67).

Para Vygotsky (2000), o desenvolvimento das FPS nos indivíduos ocorre em um processo 
de transformação mediado pela apropriação dos signos da cultura, que intermediarão a relação 
entre os processos naturais e o comportamento humano. Tanto os signos como os instrumentos 
são atividades mediadoras que permitem aos objetos uma influência recíproca, da qual depen-
de a consecução do seu objetivo. A mediação ultrapassa, portanto, a relação aparente entre as 
coisas, penetrando na esfera das intervinculações entre suas propriedades essenciais. Ao inter-
nalizar as formas culturais de comportamento, existe uma reconstrução da atividade psíquica 
baseada na operação com signos. Instrumento é uma atividade humana externa, que existe para 
dominar a natureza, gerando uma modificação do objeto. Já o signo constitui uma atividade in-
terna, dirigida para o próprio controle do indivíduo, que em nada modifica o objeto da operação 
psicológica. 

Para Martins (2013, p. 46), o conceito de mediação de Vygotsky “é a interposição que 
provoca transformação, encerra intencionalidade socialmente construída e promove desenvol-
vimento, enfim, uma condição externa que, internalizada, potencializa o ato de trabalho, seja ele 
prático ou teórico”. A autora sintetiza o papel do trabalho e o papel da apropriação dos signos 
no desenvolvimento do psiquismo humano como categorias que explicam as transformações do 
desenvolvimento intelectual dos animais para o ser humano. Signo e instrumento estão ligados 
tanto na filogênese como na ontogênese, visto que, ao controlar a natureza, o ser humano con-
trola o seu próprio comportamento. Essa é a discussão de trabalho realizada por Marx (2011), 
em que participam o ser humano e a natureza. Sob ação humana modifica-se a natureza externa 
e a própria natureza humana. 

Se o trabalho permitiu ao homem dominar a natureza, o emprego dos signos permitiu-lhe 
dominar a si mesmo. Nesse processo de interação ativa com o meio ambiente, constituído pela 
influência cultural, ocorre a transformação de processos neuropsicológicos naturais em proces-
sos complexos. O ser humano ultrapassa então os limites dados pelo sistema orgânico, inaugu-
rando as possibilidades sociais de seu desenvolvimento. Os instrumentos funcionam como uma 
ferramenta exterior e os signos como interior. Nessa relação, entre interno e externo, Vygotsky 
(2000) retorna o processo dialético, as formas inferiores não se aniquilam quando se incluem na 
superior, continuam existindo nela como instâncias editadas.
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A estrutura superior é a forma especial de organização de todo o processo, que se constrói 
graças à introdução na situação de determinados estímulos artificiais que cumprem o papel de 
signos. O papel de funcionamento distinto, dos estímulos e de suas conexões recíprocas serve 
de base para os nexos e as relações que constituem o próprio processo de formação das FPS. 
Assim, à medida que os signos produzidos pelo conjunto dos seres humanos são cada vez mais 
complexos, as FPS também vão adquirindo graus de complexidade. O domínio de cada indiví-
duo em relação aos signos produzidos socialmente influencia o desenvolvimento do psiquismo 
humano. 

Vygotsky e Luria (2007), ao reconhecerem a importância do signo no desenvolvimento 
das FPS, apresentam como uma consequência lógica a inclusão de novas formas de condu-
ta constituídas ao longo do processo de desenvolvimento, relacionando-as e demonstrando a 
unidade entre as formas psicológicas externas, socioculturais da criança, com seus processos 
internos do psiquismo.

Todas as FPS são relações sociais interiorizadas, portanto, são o fundamento da estrutura 
social da personalidade. Nesse momento, Vygotsky (2000) retoma a tese marxista na qual o au-
tor faz uma comparação da natureza psíquica do homem como um conjunto de relações sociais 
transferidas ao interior e convertidas em funções da personalidade, bem como formas de sua 
estrutura. Assim, a definição de interiorização em Vygotsky ratifica a relação entre o desenvolvi-
mento do psiquismo e a realidade social. “Cada uma das funções psíquicas superiores foi ante-
riormente uma forma distintiva da cooperação psíquica e somente posteriormente se converte 
em modo individual de comportamento” (VYGOTSKY; LURIA, 2007, p. 51). 

No desenvolvimento cultural, a inter-relação do adulto com a criança é a força motriz 
básica do desenvolvimento. Esse aspecto do desenvolvimento das FPS na periodização do de-
senvolvimento humano será discorrido a seguir.

O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES 
PSICOLÓGICAS SUPERIORES E A PERIODIZAÇÃO 

Procuraremos demonstrar a compreensão do desenvolvimento das FPS na criança, consi-
derando as análises de como foram produzidas no gênero humano e o processo em cada perío-
do do desenvolvimento relacionado às condições sociais.

Vygotsky (2000) apresenta crítica ao enfoque naturalista predominante na Psicologia in-
fantil, em que pressupõe o desenvolvimento das funções psíquicas como processo linear e eta-
pista, limitado ao desenvolvimento biológico das funções elementares, que transcorriam em 
direta dependência da maturação cerebral. As investigações científicas tinham então o desa-
fio de revelar as peculiaridades fundamentais do desenvolvimento infantil entrelaçadas com os 
processos de desenvolvimento cultural e biológico, conforme apresentamos anteriormente neste 
capítulo.

Vygotsky e Luria (2007) sistematizam duas leis fundamentais do desenvolvimento das 
FPS. A primeira elucida uma mudança radical do desenvolvimento e avanço completamente 
novo em que cada nova função superior constitui assim uma neoformação concreta. Na se-
gunda lei, entende-se que as FPS não se sobrepõem aos processos elementares, mas constituem 
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novos sistemas psíquicos que incluem um complexo tecido de funções elementares, os quais, ao 
serem incorporados ao novo sistema, começam a atuar a partir das novas leis.

Na discussão sobre a história do desenvolvimento cultural das crianças, Vygotsky (2000) 
apresenta que é na relação com o outro que passamos a nos individuar, e isso não apenas no que 
se refere à personalidade, mas ao conjunto de cada função psíquica isolada. A partir dessa rela-
ção é que se pode afirmar a correlação entre as funções psíquicas internas e externas. Portanto, 
toda função psíquica superior foi externa primeiro no plano social (interpsíquica) e depois no 
psicológico (intrapsíquica). De acordo com Vygotsky e Luria (2007, p. 51), “o comportamento 
humano é produto do desenvolvimento do sistema mais amplo de vínculos e relações sociais, de 
forma coletiva de conduta e cooperação social”.

Vygotsky (2006) apresenta as formações qualitativamente novas, com ritmo próprio e que 
se desenvolvem sempre por mediações. Essas neoformações promovem viragem e giros no cur-
so do desenvolvimento, proporcionando bases para determinar os principais períodos de for-
mação da personalidade da criança. Assim, ocorrem mudanças na situação social, nas funções 
psíquicas, provocando modificação na compreensão de si mesmo e do mundo que o cerca, que 
também possibilitará uma nova atuação na realidade.

Não é uma postura passiva, mas um agir ativo que permite complexificação do desenvol-
vimento, como ocorre na percepção sobre influência da cultura, por exemplo. Mediadas por ou-
tro ser humano, as características sociais do objeto podem ser percebidas pela criança, em uma 
procura ativa das informações do objeto, distinguindo os aspectos essenciais dos secundários, 
comparando com outros objetos.

Martins (2013, p. 29) afirma que “[...] a imagem subjetiva não é uma cópia mecânica do 
real, não se institui unilateralmente no contato imediato com dado objeto, produzindo-se na 
relação ativa entre sujeito e objeto”. A partir do pressuposto marxista, que reconhece o caráter 
ativo do pensamento humano, entendemos que o pensamento está condicionado pela atividade 
que liga o sujeito ao objeto e à possibilidade de representação. As imagens mentais ultrapassam, 
pois, a singularidade do objetivo, representando traços universais que serão a raiz da formação 
de conceito e da própria consciência humana. “Portanto, se há um trânsito dinâmico e condicio-
nado no processo de conversão do objeto da natureza em objeto da consciência (imagem/con-
ceito), apenas a objetivação prática do segundo poderá afirmar a sua veracidade” (MARTINS, 
2013, p. 9).

Para Vygotsky (2018), só é possível apresentar algumas regularidades que orientam o de-
senvolvimento psíquico da criança considerando a influência do meio no desenvolvimento em 
todos os seus aspectos. Assim, as mudanças no psiquismo, determinadas pelas relações sociais, 
produzem alterações nas funções psíquicas, modificando as correlações entre elas, “[...] pois 
existe uma especificidade no sistema de relações entre as funções para cada etapa etária” (VY-
GOTSKY, 2018, p. 95). Em cada idade o desenvolvimento da consciência da criança apresenta 
um elemento novo, fruto das mudanças nas atividades e na situação social que passa a demandar 
novas posições da criança, em meio as relações sociais, fomentando novos arranjos psíquicos. 

De acordo com Vygotsky (2006), existem idades relativamente estáveis, em que o desen-
volvimento ocorre lentamente, que vão acumulando mudanças até um certo limite, que se ma-
nifestam mais tarde em repentinas formações qualitativamente distintas em cada idade. No en-
tanto, existem pontos de viragem no desenvolvimento infantil, denominados como crise. Existe 
influência das condições internas e externas sobre a própria crise, que geram a continuidade do 
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processo do desenvolvimento, com características distintas nas diferentes crianças, a depender 
das relações sociais.

A partir da teoria histórico-cultural, as crises no processo de periodização do desenvol-
vimento do psiquismo têm aspectos negativos e positivos que precisam ser aprofundados em 
perspectiva dialética, pois a passagem de um estágio a outro não ocorre por vias evolutivas, 
mas sim revolucionárias. Para Leontiev (2004), as crises podem ser superadas a partir de um 
processo educativo racionalmente orientado, conduzido para considerar as estruturas novas que 
aparecem no período de transição de um estágio para outro.

Vygotsky (2006) destaca que em cada período da idade existe uma nova formação central, 
capaz de guiar todo o desenvolvimento e reorganizar a personalidade da criança sobre uma base 
nova. Além da formação central existem outras novas formações, as parciais, que se agrupam a 
ela, assim como as formações remanescentes dos períodos anteriores. Outra ênfase é a situação 
social do desenvolvimento em cada idade como ponto de partida para todas as mudanças dinâ-
micas que se produzem no desenvolvimento, capaz de determinar e regular todo o modo de vida 
da criança ou sua existência social.

A compreensão sobre desenvolvimento só é possível na unidade contraditória com a 
aprendizagem, na qual a nova aprendizagem se estrutura sobre a base das anteriores, determi-
nando sua reestruturação e novas relações internas entre si, constituindo mudanças decisivas 
para a complexificação psíquica, que resultam na promoção do domínio da própria conduta.

Reconhecemos que Leontiev (2004) também investigou a influência da atividade humana 
no X do psiquismo e distinguiu uma periodização com base no conceito de atividade domi-
nante. No entanto, neste texto tomaremos como base o sistema de periodização elaborado por 
Vygotsky (1996), apresentando a dinâmica no processo de desenvolvimento de novas formações 
psíquicas, explicitando algumas mudanças ocorridas nas idades infantis na relação com as de-
terminações sociais e destacando a importância da cultura na formação das FPS. 

Na criança recém-nascida, ainda predominam as funções psíquicas elementares e as es-
truturas biológicas. Na consciência do bebê, existe o germe de todas as funções, mas não podem 
funcionar isoladamente. Isto é, “[...] no início não há o desenvolvimento de certas funções em 
geral; existe apenas a consciência como um todo indiferenciado e, pelo visto, o próprio desen-
volvimento consiste na diferenciação de certas funções” (VYGOTSKY, 2018, p. 98). A apropria-
ção da cultura, desde as sensações ligadas aos sentidos, como paladar, olfato, tato, incluindo as 
sensações de carinho e afeto, precisam ser conhecidas e memorizadas pelo bebê. O reconhe-
cimento da mãe, dos objetos, vai demonstrando a capacidade do bebê assimilar e recordar os 
aspectos do meio, a partir dos estímulos dados pela cultura no processo de convívio do adulto 
com o recém-nascido.

Segundo Vygotsky e Luria (2007), na criança pequena, o processo de desenvolvimento 
depende do campo sensorial, por isso têm a percepção como mediadora principal do incremen-
to das unidades psíquicas complexas. Assim, nesse momento inicial, a percepção afetiva ocupa 
função dominante determinando todas as outras atividades da consciência. Outras funções psí-
quicas nesse período estarão submetidas à percepção. Como já expusemos anteriormente, o psi-
quismo humano é reconhecido pelas relações interfuncionais entre as funções, e esse processo é 
caminho da reestruturação do sistema antigo e de transformação de um novo sistema.

Vygotsky (2006) divide o primeiro ano em estágio passivo, interesse receptivo, interesse 
ativo, sendo que neste último há a utilização de ferramenta e o emprego de palavra para expres-
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sar o desejo. A aparição da linguagem marca a crise do primeiro ano, primeiramente como a 
criança relaciona a palavra com significados, estabelecendo nexos entre os objetos e as palavras. 
Existe a contradição entre sua máxima sociabilidade e as mínimas possibilidades de comunica-
ção.

Para Vygotsky e Luria (2007), a internalização e a utilização de um instrumento psico-
lógico (signos) na organização da vida social dos sujeitos promoverão e possibilitarão inten-
sas transformações nas operações do psiquismo. Portanto, a relevância do processo cultural de 
aquisição da fala possibilita uma complexificação da imagem subjetiva da realidade objetiva e, 
concomitantemente, das suas relações sociais. O entrelaçamento da linguagem com os proces-
sos das outras FPS forma sínteses novas e complexas e reestruturam os processos sobre uma 
base nova.

Assim, para Vygotsky (2016), a cada neoformação nas diferentes faixas etárias contribui 
para as mudanças no processo do desenvolvimento como um todo, reorganizando toda a per-
sonalidade da criança a partir dessa base nova. É uma relação dinâmica entre o todo e a parte, 
de mudanças no desenvolvimento. “Na passagem de uma idade para outra, muda, em primeiro 
lugar, o sistema de relação entre as funções, e o desenvolvimento de cada função em separado 
depende do sistema em que ela se desenvolve” (VYGOTSKY, 2018, p. 95).

Na primeira infância (entre um ano e três anos), as novas relações da criança com o meio 
ocorrem baseadas no desenvolvimento da linguagem como meio de comunicação. Assim, a 
criança consegue apreender os aspectos semânticos, surgindo as generalizações no domínio da 
linguagem. No início as generalizações são sincréticas, relacionadas com a situação real, tendo 
dependência da imagem visual direta, mas, no processo de abstração e generalização, estas se 
desenvolvem, ampliando os nexos e conexões com relação aos objetos. “Graças ao elo a abstra-
ção resulta enriquecida, isto é, na palavra o número de vínculos e representações do objeto é 
maior que a simples percepção do objeto” (VYGOTSKY, 2006, p. 360).

Esse processo de generalização dos conceitos, que constitui a linguagem e pensamento e 
requalifica todas as outras funções. Por exemplo, pela apropriação da linguagem avança o mun-
do perceptível, possibilitando à criança agir sobre os objetos em sua ausência, para além do que 
está no campo visual ou do alcance da manipulação. É importante salientar que o adulto tem 
um papel fundamental na contribuição da criança passar a perceber a relação entre as palavras 
e a realidade.

A qualidade de função dominante exercida em cada idade produz, em certa medida, a 
mudança de toda a consciência na atividade. Por exemplo, os acontecimentos principais e de-
cisivos que determinam o domínio da fala se desenvolvem culturalmente entre um ano e três 
anos, e provocam que este seja o período de predominância do desenvolvimento da linguagem. 
As relações estabelecidas nesse período continuam no próximo, sendo incorporadas nas novas 
conexões.

Assim, a crise dos três anos, segundo Vygotsky (2006), é marcada por modificações nas 
relações sociais, que se ampliam do entorno da família para outras relações. Com as mudanças 
na esfera afetiva e volitiva, a criança se vê imersa em uma série de conflitos internos e externos 
que podem apresentar sintomas negativos da crise, como desobediência, teimosia e rebeldia. 
Mas também representa a emancipação, produzindo mudanças da atividade social da criança 
frente ao entorno e ao prestígio dos pais, ou seja, uma maior autonomia da criança, que passa a 
negar a ajuda do outro para realizar algumas atividades, como comer e vestir-se.
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Para Vygotsky (2018), a hierarquia entre as funções demonstra a complexidade do desen-
volvimento do psiquismo. Inicialmente, quando a percepção era a única função dominante, não 
tinha nenhuma outra função predominante no desenvolvimento do psiquismo, esta possibilitou 
várias relações interfuncionais, que serão incorporadas nas idades posteriores. “Graças à predo-
minância em cada etapa etária, surge, para uma certa idade, um sistema específico de relações 
interfuncionais que nunca são iguais para funções diferentes” (VYGOTSKY, 2018, p. 102).

Dessa maneira, na idade pré-escolar, a percepção não se descola de lugar para que o lugar 
passe a ser ocupado pela memória, ocorre uma complexificação. “O sistema antigo se transfor-
ma de tal modo que a memória, antes de tudo, passa a dominar a percepção, começa a se ligar a 
ela e, por meio desse centro, reestrutura o resto do sistema” (VYGOTSKY, 2018, p. 108). Dessa 
forma, com o desenvolvimento das idades, os processos psíquicos vão se complexificando. 

Vygotsky (2016) sintetiza a crise dos sete anos relacionando-a com a entrada da criança 
no contexto escolar, portanto um momento de transição do pré-escolar para o escolar. É mar-
cada pela perda da espontaneidade infantil e pela incorporação de um comportamento, o fator 
intelectual. Além disso, a situação social provoca no desenvolvimento o interesse por estudo, 
conhecimento e necessidade de leitura e escrita. Há também uma discrepância entre a situação 
objetiva da criança e a posição interna porque torna-se capaz de reconhecer suas próprias vivên-
cias e afetos para conseguir expressar os sentimentos internos, comunicando-os ao outro. Surge 
então a percepção e a consciência dos processos vividos.

Na adolescência predomina um complexo sistema hierárquico no processo do desenvol-
vimento das FPS, no qual a função central é o desenvolvimento do pensamento, a função de 
formação de conceitos. “Todas as outras funções se unem a essa nova formação, integram com 
ela uma síntese complexa, se intelectualizam, se reorganizam sobre a base do pensamento em 
conceitos” (VYGOTSKY, 2006, p. 117).

A dinâmica do desenvolvimento infantil está relacionada com a interação entre indivíduo 
e sociedade. Desse modo, nos períodos críticos, é difícil educar a criança, pois nem sempre o 
processo educativo acompanha as mudanças repentinas na personalidade dela, conforme afir-
ma Vygotsky (2006). Assim, tentamos, a todo momento, destacar que as condições histórico-so-
ciais concretas são um determinante no desenvolvimento das funções psíquicas como um todo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tentar descrever e explicar as FPS, a partir de uma relação de unidade entre os pro-
cessos psíquicos e as funções neurológicas e fisiológicas ligados, portanto, ao cérebro humano, 
Vygotsky desenvolveu a psicologia dialética que visa “descobrir a conexão significativa entre as 
partes e o todo, em saber considerar o processo psíquico em conexão orgânica nos limites de um 
processo integral mais complexo” (VYGOTSKY, 2004, p. 149). 

As investigações sobre a estrutura, a gênese e o desenvolvimento das FPS possibilitaram 
descobertas fundamentais sobre a complexidade da estrutura psíquica, tendo como ponto de 
partida as relações sociais. Dentre elas, destacamos o salto qualitativo do psiquismo humano 
tendo o emprego dos signos como mediação fundamental, que regulam e explicam o compor-
tamento humano; e a internalização dos signos como categoria central no desenvolvimento das 
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FPS, possibilitando transformações significativas do psiquismo como sistema funcional e cons-
trução das atividades culturais humanas. No caso do processo de escolarização, a apropriação 
dos conhecimentos científicos provocará o desenvolvimento das funções psicológicas superio-
res provocando transformação na forma e no conteúdo do psiquismo.

A compreensão da peculiaridade da criança em cada período do desenvolvimento per-
mite capturar o processo dialético e complexo que envolve as mudanças qualitativas das FPS 
por um entrelaçamento complexo de evolução e involuções e cruzamento de fatores externos e 
internos na dinâmica das idades. 

Por fim, compreender a análise do desenvolvimento do psiquismo condicionada à análise 
das condições objetivas evita a naturalização do desenvolvimento das FPS. Em síntese, ao evi-
denciar o psiquismo humano e seu caráter social, a Teoria Histórico-Cultural permite a relação 
entre a qualidade do desenvolvimento psíquico e o processo de apropriação da cultura. Psicó-
logos e educadores precisam se apropriar desse entendimento do funcionamento do psiquismo 
humano para construírem processos de aprendizagem/ensino que possibilitem o máximo de-
senvolvimento das funções psíquicas superiores.
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INTRODUÇÃO

Dentre as pesquisas com metodologia qualitativa, que se situam no espaço escolar, e 
adotam como ferramenta de análise a observação dos fenômenos em sala de aula, 
é possível identificar duas grandes linhas de abordagens: 1) a linha que reivindica 
realizar pesquisa do tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995); 2) a que reivindica elemen-

tos do método etnográfico aplicados na educação (DAUSTER, 1997; 2004; ROSISTOLATO, 2018). 
Rosistolato (2018), ainda aponta que mesmo dentre os autores que reivindicam o campo da etno-
grafia da educação, algumas produções não assumem, em stricto sensu, terem realizado etnografias, 
embora seus estudos assim possam ser caracterizados (ROSISTOLATO, 2018, p. 2). 

As alterações no campo da antropologia desde os estudos clássicos etnográficos (MALI-
NOWSKI, 1980; GEERTZ, 2002) abandonam a associação entre antropologia e exótico, e passam a 
considerar estudos em contextos de convívio do pesquisador, como aqueles realizados no campo da 
antropologia urbana (VELHO, 1978; VELHO; KUSCHNIR, 2003). Pensando nas etnografias em es-
paço escolar e pesquisas no campo da educação que se utilizam de ferramentas comuns à etnografia, 
uma linha teórica entende a escola como um espaço privilegiado para realização de pesquisas com 
essa abordagem (GALENO, 2011; ROSISTOLATO, 2013). Contudo, não se ignora que a incorpora-
ção da etnografia em pesquisas não antropológicas apresenta consequências epistemológicas. Como 
ressaltam Oliveira, Boin e Búrigo (2018), a etnografia não se reduz apenas a um método, estando 
imbricada com o escopo teórico da antropologia. Nesse sentido, as produções que reivindicam o 
termo “pesquisa do tipo etnográfico” (ANDRÉ, 1995) apontariam muito mais para uma inspiração 
em estudos da etnografia do que a adoção de procedimentos comuns ao fazer etnográfico. 

Embora nesta pesquisa1 o espaço escolar também seja considerado como lugar privilegiado 
para estudos em etnografia da educação, faz-se necessário apontar para elementos comuns a esse tipo 
de pesquisa, por exemplo, a resistência por parte dos agentes escolares na realização de pesquisas que 

1 Pesquisa de doutorado financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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se utilizem da etnografia em espaço escolar. Oliveira, Boin e Búrigo (2018), em pesquisa com profes-
sores de Sociologia em Florianópolis, experienciaram uma receptividade maior de professores para 
cessão de entrevistas do que para observação de suas aulas. Como hipóteses explicativas para esse 
fenômeno, os autores apontam para: 1) o baixo contato de instituições escolares com pesquisas etno-
gráficas, havendo menor resistência em escolas que já participam ou tenham participado de pesqui-
sas universitárias; 2) frente à presença de políticas de avaliação nas redes, o trabalho do pesquisador 
que realiza etnografia pode ser confundido com o de avaliador externo, ainda que sejam explícitos os 
objetivos de pesquisa apresentados (OLIVEIRA; BOIN; BÚRIGO, 2018, p. 23). 

O texto debate essas duas hipóteses através de realização de pesquisa com observação de aulas 
em duas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte. O objetivo, aqui, é analisar a função atribuída 
pelos agentes escolares ao pesquisador, além de debater sua posição de alteridade e os incômodos 
mútuos suscitados pela pesquisa. Dessa maneira, o texto divide-se em duas seções: 1) metodologia 
de coleta e análise de dados de campo; 2) resultados e discussão da pesquisa. O texto encerra-se com 
as considerações finais.

METODOLOGIA

A pesquisa ocorreu no ano letivo de 2019, em duas escolas da Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte, localizadas na Regional Norte desse município, em duas classes de Educação In-
fantil, com crianças na faixa etária de cinco anos, caracterizando-se como pesquisa qualitativa com 
realização de observação de aulas e entrevistas com professores e coordenadores. Foram realizadas 
272 horas de observação na Escola Municipal Maria Montessori e 256 horas na Escola Municipal 
Henri Wallon2, além de entrevistas semiestruturadas com as coordenadoras da Educação Infantil e 
as professoras referência e professoras de apoio3 das turmas acompanhadas. 

O critério de seleção das escolas compreendeu: 1) as escolas selecionadas deveriam pertencer à 
mesma rede de ensino; 2) as escolas deveriam estar localizadas dentro de uma mesma coordenadoria 
administrativa regional; 3) as escolas deveriam diferenciar-se pela média de nível socioeconômico 
(NSE) do público atendido. A característica de distinção de NSE da região censitária em que a escola 
se localiza é importante para estabelecer comparações entre as instituições. Aqui, renda per capita da 
região censitária da escola foi tomada como indicador de NSE para a escola (CENSO, 2010).

A partir dos critérios elencados para a seleção das escolas, foi estabelecido processo de contato 
com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), iniciado no ano de 2018, para 
escolha das instituições de Educação Infantil a serem pesquisadas. Os critérios estabelecidos foram 
apresentados à equipe da SMED, que depois de algum tempo e de certos trâmites administrativos in-
dicou as Escolas Municipais Maria Montessori e Henri Wallon para realização da investigação. Cabe 
ressaltar que ambas as escolas selecionadas fazem parte do Programa Avançado em Implementação 
de Políticas Públicas (APPIA), implementado pela SMED com vistas ao incentivo à alfabetização e 

2 Para atender critérios de ética em pesquisa os nomes atribuídos às escolas são fictícios.
3 Constam no quadro da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte tanto o cargo de professor referência 
quanto o de professor de apoio. O professor referência cumpre a função de professor generalista na classe em que 
foi alocado. Já o professor de apoio cumpre sua carga horária em mais de uma turma, substituindo os professores 
referência durante os horários reservados para o planejamento de atividades.
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numeramento de crianças na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Este pode 
se configurar como um viés de seleção da SMED das instituições nas quais a pesquisa se desenvolveu.

 Em relação aos critérios para seleção das turmas, a Escola Municipal Maria Montessori, no 
ano letivo de 2019, contava apenas com uma turma de Educação Infantil de cinco anos, sendo seu 
atendimento realizado no período da tarde. Já a Escola Municipal Henri Wallon contou com aten-
dimento à Educação Infantil em duas turmas no período vespertino e uma no matutino. A direção 
escolar decidiu pela alocação da pesquisa na turma matutina. Ainda que houvesse alguma insistência 
na solicitação de revezamento na observação entre as turmas dos distintos turnos, a coordenadora 
da Educação Infantil defendeu a permanência da pesquisa no período matutino sob justificativa de 
ser “menos tumultuado”.

Dessa maneira, a triangulação de dados adotada na pesquisa contou com: realização de ob-
servações de aulas nas duas turmas da Educação Infantil, com crianças na faixa etária de cinco anos, 
em cada uma das escolas; entrevistas semiestruturadas com coordenação pedagógica e professoras 
de apoio e referência atuantes no ano letivo de 2019, nas turmas acompanhadas; caracterização das 
instituições a partir de informações do banco de dados do Censo Escolar e do Censo 2010.

O procedimento prioritário da pesquisa de campo foi a realização de observações em sala de 
aula, nas turmas de Educação Infantil acompanhadas. A opção de coleta de dados utilizando a fer-
ramenta de observação do evento em sala de aula se justifica pela compreensão de que no interior 
da sala de aula é que se revelam práticas muitas vezes não declaradas e até mesmo inconscientes, por 
parte das professoras, em relação aos alunos. Somente mediante observação sistemática, prolongada 
e criteriosa essas práticas revelam-se. Dessa maneira, a observação das interações entre os agentes no 
campo permitiria a compreensão dos sentidos produzidos no interior da cultura escolar. Evidencian-
do aspectos que poderiam não ter destaque, ou não serem percebidos, em outros tipos de aborda-
gens (OLIVEIRA; BOIN; BÚRIGO, 2018). As observações de sala de aula foram iniciadas na Escola 
Municipal Maria Montessori no final do mês de fevereiro de 2019. O início do campo na Escola 
Municipal Henri Wallon ocorreu apenas a partir de abril de 2019. Isso deveu-se ao fato da SMED ter 
designado as escolas para pesquisa em separado. Em cada uma das escolas foram realizados, em mé-
dia, dois dias semanais de observações, em dias alternados, previamente combinados com a docente 
referência das respectivas turmas.

A partir das observações de aulas foram mapeadas frequências de acontecimentos interessan-
tes para investigação mais aprofundada. Esse mapeamento auxiliou na construção do roteiro das 
entrevistas semiestruturadas com professores e coordenação pedagógica. A opção de coleta de da-
dos com entrevista semiestruturada se justifica considerando os apontamentos de Amado e Ferreira 
(2017) que afirmam esta ser uma técnica adequada para analisar os sentidos que os atores aferem a 
práticas, acontecimentos e às suas próprias experiências. As entrevistas semiestruturadas foram reali-
zadas na própria unidade escolar, considerando tempo disponível das docentes e das coordenadoras 
pedagógicas, uma vez que não seria possível para as entrevistadas ceder as entrevistas em outro local/
horário que não fosse o de trabalho na unidade. As entrevistas com as docentes foram realizadas no 
tempo de planejamento destas. Já as entrevistas com as coordenadoras foram previamente agendadas 
em espaços de horários disponíveis das profissionais. 

A utilização de ferramentas de coleta de dados, comumente empregadas em pesquisas quan-
titativas, foram empregadas no sentido de auxiliar na caracterização das instituições escolares, as-
sim como de seu público atendido. Dessa maneira, foram utilizados os dados secundários do banco 
do Censo 2010, em específico, os dados referentes à renda per capita familiar por setor censitário, 
agregados à localização geográfica das escolas acompanhadas. Essa medida foi adotada como um 
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indicador de nível socioeconômico (NSE) do público atendido pelas escolas. É preciso delimitar que 
o NSE4, aqui, é tomado como constructo teórico para estratificação de grupos de alunos por uma 
medida de posição social. Ou seja, o NSE é tomado como uma variável latente (não diretamente 
observada) cuja medida é feita pela agregação de informações como dados de renda, escolaridade e 
ocupação (ALVES; SOARES, 2009). Contudo, é preciso reconhecer que esse instrumento de coleta 
de dados apresenta limitações. Uma delas é o grau de imprecisão nas respostas dos questionários em 
larga escala já identificado por outros estudos (SOARES; ANDRADE, 2006).

Ainda sobre o desenho da pesquisa, Gaskell e Bauer (2008) resgatam os indicadores comu-
mente utilizados em pesquisas quantitativas, como fidedignidade e validade adaptando sua aplicação 
para pesquisas qualitativas no que concerne a critérios de relevância e de confiabilidade. Os autores, 
então, buscam critérios alternativos que afiram confiabilidade e relevância em estudos qualitativos, 
elencando os critérios de: triangulação e reflexividade de perspectiva, a documentação transparente 
de procedimentos, a descrição detalhada da construção do corpus e dos resultados, a evidência da 
surpresa pessoal e, para alguns casos, a validação comunicativa (GASKELL; BAUER, 2008, p. 482). 
Esses critérios nortearam a realização da pesquisa e a escrita deste texto; de modo especial, a descri-
ção detalhada dos procedimentos, critérios e da construção dos resultados, bem como a triangulação 
de fontes (entrevistas, observações, instrumentos quantitativos).

Dessa maneira, segue-se o esquema gráfico proposto para metodologia da pesquisa:

Figura 1 – Esquema gráfico de metodologia da pesquisa

Fonte: A autora (2021).

4 Alves e Soares (2009) apontam que, ainda que o NSE seja utilizado amplamente como variável explicativa ou de 
controle em diversas pesquisas sociológicas, não há consenso no campo sobre sua mensuração em pesquisas em-
píricas (ALVES; SOARES, 2009, p. 2).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns estudos no campo da etnografia em educação relatam incômodos ocorridos du-
rante pesquisas em espaço escolar (VIEIRA; VIEIRA, 2018; OLIVEIRA, BOIN; BÚRIGO, 2018; 
CIPINIUK, 2014): desde resistências na autorização para observação de eventos em sala de aula, 
até, em casos mais extremos, a proibição da pesquisa de campo na escola (CIPINIUK, 2014). 
Ao fim e ao cabo, se faz necessário considerar que a própria presença do pesquisador nas insti-
tuições escolares altera tanto a paisagem local quanto o possível percurso de dado fenômeno. A 
seguir, apresentam-se alguns aspectos relacionados à presença do pesquisador na sala de aula 
mapeados a partir das observações realizadas. 

INTERVENÇÕES E EXPECTATIVAS EM 
RELAÇÃO À CONDUTA DA PESQUISADORA

A receptividade à pesquisa configurou-se de maneira distinta nas duas escolas. Na Escola 
Municipal Maria Montessori, houve abordagens da professora referência com intuito de repri-
mir ou conduzir a conduta da pesquisadora. Já na Escola Municipal Henri Wallon, essa relação 
foi menos tensa e houve, gradativamente, maior abertura ao longo do ano letivo. Contudo, essa 
escola já havia recebido iniciativas de projetos da Universidade Federal de Minas Gerais, ao 
passo que a Escola Municipal Maria Montessori não relatou tal contato, ainda que a professora 
referência da turma tenha declarado já ter recebido estagiários de uma instituição universitária 
particular, quando atuava em outra escola. Esse cenário parece confirmar os apontamentos de 
Oliveira, Boin e Búrigo (2018) de que escolas que já tiveram contato com pesquisas universitá-
rias apresentariam menor resistência às pesquisas com observação de aulas. 

“As crianças são chamadas para fazer fila e ir para sala. J. H. fica no refeitório. 
Vou caminhando e chamo-o para formar. Na fila ele diz que quer ir ao meu lado. 
A professora referência me chama e diz “Aqui, ele gosta de achar que domina a 
gente.” (Entendo como uma objeção. A professora já havia dito em dia anterior 
que “As meninas do refeitório fazem a vontade dele”. E acredito que possa ter a 
mesma leitura sobre minha interação com J.H. Procuro estar próxima a outras 
crianças. Contudo, essa relação é usada pela acompanhante do aluno especial (a 
saber, L.), horas mais tarde, para que J. H. ficasse quieto: “Vai lá e dá a mão pra 
Regina, vai João.”)” (Trecho de caderno de campo, Escola Municipal Maria Mon-
tessori, março, 2019). 

“Uma aluna chora na fila para o refeitório. Aproximo-me, vindo pela sua lateral 
e pergunto o que houve. K. diz que não trouxe brinquedo porque a avó dela saiu 
para almoçar (junto à aluna) e esqueceu o brinquedo em casa. Digo à K. que não 
tem problema. Que na próxima sexta ela pode trazer o brinquedo se ela quiser 
e que hoje ela pode brincar com as colegas. Que às vezes a gente esquece coisas, 
mas que está tudo bem. Ela me dá a mão e caminho ao seu lado na fila. A profes-
sora referência aproxima-se e diz à K. que ela tem que fazer fila, colocar as mãos 
para trás. “Nada de dar a mão, (nome da aluna)!” A aluna solta minha mão, posi-
ciona suas duas mãos para trás e abaixa a cabeça. (Trecho de caderno de campo, 
Escola Municipal Maria Montessori, abril, 2019).
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Algumas crianças se levantam para contar os números no mural. F. me pede para 
amarrar seu tênis. A professora referência intervém enquanto estou amarrando 
“(nome da aluna), o que você está caçando amarrar sapato agora. A gente não vai 
levantar”. (F. levantou em todos os números cantados para verificar sua escrita 
no mural). (Trecho de caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, 
março, 2019).

A professora referência distribui entre as mesas dos alunos um jogo pedagógico 
composto por placas de madeira com figuras e divisões para que sejam encaixa-
das as letras correspondentes ao nome de cada figura. Lu e B. F., que sentam jun-
tos, levantam hipóteses sobre a escrita. “É VACA. VAACA.”, diz Lu.. Lu. levanta-
-se e procura no alfabeto a letra inicial de VACA. A. B. vai até onde estou sentada 
e pede ajuda. A professora a repreende. La. faz o mesmo e também é repreendida. 
Quando F. me pede auxílio o faz falando em meu ouvido e cobrindo sua boca 
com a mão. Digo que não posso ajudar. A professora referência demonstra gran-
de irritação ao ver as crianças me pedindo ajuda. Sinto-me desconfortável, nesse 
momento, e me mantenho sentada no fundo da sala. Mexo em minha agenda no 
intuito de simular estar fazendo outra coisa (temo que se fizer alguma anotação, 
nesse momento, aumente a tensão). As crianças continuam a me solicitar auxílio. 
La. chega a puxar meu braço para me chamar atenção e ir auxiliá-la. Nego o pedi-
do. A professora referência grita: “Regina não vai ajudar ninguém hoje.” (Trecho 
de caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, abril, 2019).

Peirano (1994) aponta para uma alteridade mínima nas etnografias realizadas em espaços 
aos quais o antropólogo estaria familiarizado. Contudo, na relação eu/outro estabelecida pelos 
agentes escolares em relação à pesquisa e do pesquisador em relação ao campo suscita impactos 
tanto no evento observado quanto nos pesquisadores. A autora aponta para frequentes desistên-
cias da pesquisa de campo associadas a “desconfortos insuportáveis” (PEIRANO, 1994, p. 217). 
Ainda que a etnografia em espaços escolares não se assemelhe à sensível distinção cultural no 
binômio pesquisador/povo observado presente nos estudos clássicos etnográficos, a etnografia 
em espaço escolar, caracterizada pela partilha cultural entre pesquisador e pesquisados, reconfi-
gura os sentidos desse binômio eu/outro, produzindo tensões de outra ordem.

DESCONFIANÇA E INCÔMODO FRENTE 
À PRESENÇA DA PESQUISADORA

 Uma possibilidade de explicação para as manifestações de desconfiança frente à pesquisa, 
ainda que em distintos graus entre as escolas, pode se relacionar com ambas as unidades faze-
rem parte do Projeto APPIA, da SMED. A participação em uma política pública experimental 
na rede (2019 foi o primeiro ano de aplicação do Projeto APPIA na SMED) pode relacionar-se 
com um clima escolar em que as escolas se sintam, de alguma forma, vigiadas, ainda que tenham 
sido explícitos os objetivos da pesquisa proposta e sua ausência de relação com o Projeto APPIA. 
Oliveira, Boin e Búrigo (2018) apontam que essa desconfiança em relação à presença do pesqui-
sador na unidade escolar, em alguma medida, pode estar relacionada com a crescente cultura 
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de avaliação escolar (OLIVEIRA, BOIN; BÚRIGO, 2018, p. 23). Em alguns casos, as políticas 
de responsabilização nas redes podem gerar como efeito ações de autoproteção nas instituições. 
Nesse sentido, talvez ainda estejamos bem distantes da abertura da “caixa preta” da escola, tão 
proclamada no campo da Sociologia da Educação desde a década de 1960. 

Chego na escola às 12h50. Aguardo em frente a porta da sala da turma da EI, 5 
anos. A professora referência chega na sala e, logo depois, a coordenadora da Edu-
cação Infantil entra no espaço da EI. A coordenadora cumprimenta-me e cumpri-
menta a professora referência. As duas conversam. A professora pergunta se a mãe 
da coordenadora melhorou e ela diz que sim. A coordenadora continua a conversa e 
pergunta se ela sabe da greve puxada para o dia seguinte. Após falar, a coordenadora 
olha para mim (parece ter esquecido que eu estava na sala) e diz: “Depois conversa” 
(há um claro incômodo com minha presença). Depois de dizer para conversarem 
depois, a coordenadora se afasta da porta da sala, ao passo que a professora referência 
vai até a porta, fica de costas para a sala, com a mão no portal e conversa com a coor-
denadora. Falam baixo ao ponto de sussurrar. (Trecho de caderno de campo, Escola 
Municipal Maria Montessori, maio, 2019). 

Durante o recreio da Educação Infantil, a coordenação havia organizado um lanche 
coletivo entre as professoras. Sou convidada pela coordenadora da Educação Infantil 
a ficar no espaço, entro na sala. O lanche é em homenagem aos aniversariantes da-
quele mês. Sinto um desconforto enorme por minha presença no espaço. Cantamos 
parabéns. Circulo pelo espaço, vendo os brinquedos e a decoração como uma forma 
de tentar fazer com que as professoras se sintam menos desconfortáveis no ambiente. 
Elas comem em silêncio, sinto que se eu não estivesse no espaço haveria conversas. 
A coordenadora está no centro do espaço da Educação Infantil, vendo as crianças 
brincarem. Continuo circulando e batendo fotos de alguns enfeites (torço para que 
o tempo passe rápido). As professoras conversam sobre a alergia alimentar de uma 
delas e me oferecem lanche. Agradeço e digo que comi em sala. Lentamente algumas 
professoras começam a deixar o espaço. Quando a coordenadora retorna ao mesmo, 
peço licença para sair, pois a turma retornaria para sala de aula com a professora de 
apoio. A coordenadora e a professora referência da turma de 5 anos ficam sozinhas 
no espaço. (Trecho de caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, mar-
ço, 2019).

Ao final do dia pergunto à professora referência qual data da semana que vem posso 
retornar. Responde: “O dia que você quiser. Não precisa nem avisar. Você tá vendo 
que eu não faço nada fora”. Ri contemplativamente e gesticula com os dois braços, 
abrindo-os em direções opostas, com as palmas das mãos viradas para baixo, os de-
dos relaxados, sacudindo-se para frente. O gesto denota algum nervosismo. (Trecho 
Caderno de Campo, Escola Municipal Henri Wallon, abril, 2019). 

Ainda que essas tensões tenham se manifestado na relação com trabalhadores da escola, 
esse quadro não se configurou na relação com os alunos. 
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MÚLTIPLAS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS 
À FIGURA DO PESQUISADOR NO CAMPO: 
ESTAGIÁRIA, AMIGA, PROFESSORA

Oliveira, Boin e Búrigo (2018) apontam para eventos em que os alunos identificam os 
pesquisadores como professores ou quando os próprios trabalhadores da escola identificam os 
pesquisadores como estagiários. Durante a pesquisa, esse quadro também se configurou, pare-
cendo não ser claro para os alunos a função a ser desempenhada pela pesquisadora na sala de 
aula, havendo pedidos de auxílio ou intervenção em situações de conflito por parte dos alunos 
que se utilizaram de termos como “amiga”, “tia” e “professora” para se referir à pesquisadora. 

A. B. me chama: “Amiga, qual a letra do bolo?” La. também me pede ajuda “Qual 
a letra?” A professora referência, vendo F. falando comigo, grita com a aluna e diz 
que ela tem que fazer sozinha. Reafirma: “Cada um faz o seu”. F. volta ao seu lugar, 
contudo, La., logo em seguida também vem até onde estou sentada me pedir ajuda. A 
professora também a repreende. F., (que está sentada junto a La. e A. B.) diz: “Eu não 
sei a letra que é.” (Trecho de caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, 
abril, 2019).

Y. sai do montante de brinquedos em que está e vem até mim “Tia, a gente tem pou-
co.” Pega peças de outro montante e monta um carro. (Trecho de caderno de campo, 
Escola Municipal Maria Montessori, abril, 2019).

Crianças brincam com brinquedos de montar. P. olha para mim e aponta para L. “Ela 
tá com muito”. Peço a L. que divida com o colega e esta não se nega a fazê-lo (são co-
muns momentos que os alunos peçam que eu interfira em situações de conflitos entre 
pares). (Trecho caderno de Campo, Escola Municipal Henri Wallon, abril, 2019).

A mesma ambiguidade no reconhecimento da função da pesquisadora foi apresentada 
por funcionários da escola, sendo comum a interpretação da pesquisa como a realização de um 
“estágio”. 

O porteiro da escola passa, me cumprimenta. Pergunta se eu faço estágio pra ser 
professora. Explico que já sou professora e que estou fazendo uma pós. (Trecho de 
caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, março, 2019). 
A coordenadora da Educação Infantil apresenta-me para professora que passará a 
atuar na escola, nas demais turmas de Educação Infantil, como professora de apoio: 
“Essa é a Regina, nossa estagiária de doutorado”. Olha para mim e pergunta: “É dou-
torado, né Regina?” Sorrio e confirmo. A coordenadora continua: “De doutorado, 
chiquérrima”. (Trecho de caderno de campo, Escola Municipal Maria Montessori, 
junho, 2019). 

A professora de apoio pergunta se estudo na UFMG. Digo que sim. Diz que na sua 
escola tem uma moça que faz pesquisa com a turma, mas que ela é aluna do douto-
rado (faz expressão de desprezo, revira os olhos, afina a voz e gesticula com as duas 
mãos, abrindo-as em direções opostas). Entendo que a professora de apoio infere 
que sou aluna de graduação. Ela continua dizendo: “Ela fica lá, escrevendo”. Digo que 
acho que conheço (repito o nome da pessoa). O assunto se encerra nesse momento. 
(Trecho de Caderno de Campo, Escola Municipal Henri Wallon, abril, 2019).
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Nesse sentido, vale ressaltar que ao passo que o pesquisador observa o fenômeno, cria 
classificações e categorias de análise, sua presença no campo também desperta sua observação 
pelos agentes escolares. Ou seja, os sujeitos do campo não são passivos e, em dada medida, po-
dem alterar a direção do próprio fenômeno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto posiciona-se dentro da linha de produções que reconhece o espaço escolar como 
lócus privilegiado para pesquisas que se utilizam de algumas ferramentas comuns ao campo 
da etnografia. A experiência no campo apontou para dificuldades comumente enfrentadas por 
pesquisadores que utilizam como ferramenta de coleta de dados a observação do evento em sala 
de aula. Dentre essas dificuldades, elencam-se: 1) Desconfiança ou incômodo dos trabalhadores 
da escola mediante a presença do pesquisador; 2) Expectativas por parte dos agentes escolares 
quanto à conduta do pesquisador; 3) Distintas funções atribuídas à presença do pesquisador no 
espaço escolar: estagiária, amiga, professora. 

Outro elemento apontado pelo campo que se relacionou com os resultados da pesquisa 
foi a hipótese de que escolas que já teriam contato prévio com pesquisas da universidade teriam 
menor resistência a pesquisas com observação de aulas.
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