








































A CRIAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO E OS CAMINHOS DO ENSINO
SUPERIOR NO CEARÁ
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Introdução

Na comemoração dos 110 anos de criação da Faculdade
de Direito do Ceará, o presente artigo propõe uma reflexão
sobre o itinerário do ensino superior cearense, no contexto
da primeira República, ao tomar por referência a fundação da
Faculdade Livre de Direito do Ceará.

A iniciativa de instituir uma Faculdade de Direito no
estado foi de iniciativa política de um grupo em volta com a
transição do regime monárquico para o republicano no Cea-
rá .. A representação acerca de tal empreendimento educacio-
nal, contida no imaginário coletivo cearense, traduzia-se em
oportunidades para os jovens continuarem seus estudos na
própria terra, sem precisar sair em busca de formação supe-
rior em outros centros urbanos do Norte ou do Sul.

Para a elaboração deste texto, foi tomada como referên-
cia uma coletânea de artigos publicados por intelectuais cea-
renses no início da década de 1950, por ocasião da comemora-
ção do cinquentenário da Faculdade de Direito do Ceará. Em
tal coletânea, encontram-se relatos de testemunhas oculares,
que vivenciaram aquele processo educacional, seja na condi-
ção de aluno, seja na condição de catedrático, na primeira me-
tade do século xx.

Vale destacar uma apreciação do discurso proferido
pelo senador Nogueira Accioly, na ocasião da instalação da
referida Faculdade. de Direito. Na eloquência de sua fala, en-
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dereçada à juventude cearense do começo do século XX, pre-
sente no plenário da Assembléia Legislativa, por ocasião da
aula inaugural da "Salarnanca" cearense, percebe-se a força
política que fora capaz de conduzir o projeto inicial daquela
faculdade, junto ao Poder Federal. Na mesma extensão, o re-
ferido senador traçava uma reflexão sobre a evolução da edu-
cação cearense, diante dos desafios reais da sociedade embe-
vecida com a oportunidade de um curso de formação jurídica
em nosso estado.

Nogueira Accioly e o Cotidiano Político Fortalezense, no Começo do
Século XX

Líder do Partido Republicano Cearense, congregava os
velhos e novos políticos cearenses. Alguns remanescentes da
monarquia. Outros correligionários republicanos. Do embate
gestado na ocasião da instalação do Congresso Constituinte
cearense, pós-promulgação da Constituição Federal de 1891,
sairia aclamado Presidente do Estado do Ceará para o qua-
triênio 1896-1900. Na agenda política de seu primeiro gover-
no, numa série de três, continha a criação de uma faculdade
jurídica para o Ceará. Isso é comprovado quando se avalia a
mensagem do governo enviada à Assembleia Legislativa para
o ano de 1897. Em anexo, seguia um projeto de lei para ser
aprovado pelos deputados dando conta da criação da Facul-
dade Livre de Direito no Ceará.

Daí em diante voariam farpas pelos jornais de oposição
da capital, com destaque para o Jornal do Ceará e oJornal O
Unitário, questionando a probidade administrativa do gover-
no. As denúncias encontradas nos jornais de oposição, esteio
significativo para a recomposição historiográfica do período,
apontam Accioly como responsável pela corrupção no Ceará,
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na Primeira República. Segundo consta, ao governar o estado
por três mandatos (1896-1890;1904-1908;1908-1912), supos-
tamente de forma "abusiva" e por meio do controle "cliente-
lístico" dos cargos públicos, teria feito uso da força policial
para represálias "violentas" contra os oponentes. Com relação
à criação da Faculdade de Direito, pesa a acusação de que o
governo de Pedro Borges (1900-1904), aliado político do re-
ferido senador, teria fechado 100 escolas primárias como ma-
nobra contábil para o financiamento da referida instituição.
Além disso, teria sido aquela faculdade criada para atender a
formação dos filhos, do genro e de amigos.

Todavia, se tais denúncias são relevantes para uma
compreensão crítica daquele processo, faz-se necessário, tam-
bém, considerar outros elementos, por ventura, não ocultos
na crônica social, mas despercebidos por serem ofuscados
pela caricatura social traçada sobre o referido político. Por
outro ângulo, é preciso observar que por trás de tal imagem
há um Nogueira Accioly bacharel em Direito pela Faculdade
de Recife e industrial do ramo de tecelagem que fora tentado
a enveredar pelo mundo da política, sob a influência do sogro
Senador Pompeu, então líder do partido liberal do Ceará na
fase monárquica. Um homem, supostamente, habilidoso no
ato de fazer política, que contava com apoio de alas políticas
importantes da República e que dispunha de boas relações
com o clero local, a ponto de ser inocentado das acusações nas
Reminiscências do monsenhor Quinderé (1947), secretário do
arcebispo de Fortaleza, na época, dom Joaquim José Vieira.

Pela manhã era comum vê-lo junto ao povo. Tomava
acento na Ia. classe do bonde que partia para o bairro de Ja-
careacanga. Era a vistoria costumeira que fazia à sua fábrica
de tecidos, localizada naquelas paragens. Fora da vida públi-
ca, quando não se encontrava no Rio de Janeiro, recolhia-se
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à Chácara dos Leões, residência particular, localizada na rua
Intendência com a rua 24 de Maio, lado leste da Praça Mar-
ques de Herval. Gozava da companhia da esposa, dos filhos,
de genros e amigos próximos.

Nogueira Accioly, primeiro presidente republicano civil
cearense, pareceu estar influenciado pelo debate secular das
"Luzes Republicanas" em torno da modernização do estado.
Os empreendimentos de infraestrutura como a expansão da
estrada de ferro Baturité para a região centro-sul do estado,
favorável ao fluxo e refluxo da dinâmica de mercadorias, de
pessoas e de idéias, bem como a instalação do telégrafo, en-
curtando a comunicação capital-sertão eram respingos do
termo "civilizar", originário na narrativa iluminista do final
do século XVIII e alimentado pelo debate científico do sécu-
lo XIX. A efetivação daqueles investimentos demonstrou, por
um lado, a tentativa de fortalecimento da base econômica do
estado e, por outro, o fortalecimento da dominação política
do governo.

A República e a Política para o Ensino Superior Nacional

Tudo indica que a criação de faculdades de Direito, no
limiar do século XX, denotava, antes de tudo, uma necessida-
de do próprio país em fomentação, por via da educação supe-
rior, de cunho liberal,uma intelliqentsia capaz de sustenção
do projeto republicano nacional.

Criavam-se, assim, a possibilidade de desenvolvimento
de capital cultural e humano para desempenhar funções de
comando nas diversas atividades sociais e políticas, do neófito
Estado brasileiro.

Embora a criação de faculdades livres no Brasil já ti-
vesse sido instituída pelas diretrizes contidas no Decreto Im-
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perial de nQ 7.247, de 19 de abril de 1879, que assegurava ser
"completamente livre o ensino superior em todo o Império,
salvo a inspeção necessária para garantir as condições de mo-
ralidade e higiene", a Constituição Republicana de 1891 não
revogara tal norma, fortalecendo, no entanto, no seu artigo
35, aquelas determinações para as instituições independentes
criadas pelos estados da federação, embora ficasse assegurado
ao Congresso Nacional a incumbência de autorização de soli-
citações de abertura e de fiscalização depois de criadas.

Por meio de tal amparo legal, o poder republicano nu-
tria interesse em instituir faculdades livres de direito nos es-
tados. Para isso, toda pretensão política de criação de uma
instituição daquele porte educacional era constituída a partir
de um regimento pedagógico, resguardado o que rezava a Lei
Geral de 11de agosto de 1827.

Tal procedimento político prevaleceu no campo edu-
cacional brasileiro até a Reforma Rivadávia Correia, em
1911,quando uma Lei Orgânica do Ensino, instituída como le-
gislação nacional, revogara a legislação anterior, extinguindo
a nomenclatura "Livre" das faculdades de direito brasileiras.

A criação da Faculdade Livre de Direito do Ceará foi
orientada, não obstante, pelo Decreto Imperial de nQ 7.247,
de 19 de abril de 1879, embora o debate educacional já vies-
se sendo acalorado nos círculos intelectuais desde a segunda
metade do século XIX,em pauta nas reuniões das tertúlias li-
terárias e filosóficas na cidade de Fortaleza.

o Lançamento da Pedra Fundamental da Faculdade "Livre" no Espaço
Cultural Cearense

O lançamento da pedra fundamental da Academia de
Ciências Jurídicas e Sociais do Ceará ocorrera no governo
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de Pedro Augusto Borges (1900-1904), a 21 de fevereiro de
1903, embora estivesse na agenda política do primeiro Accio-
ly (1896-1900).

O então governador Nogueira Accioly (1896-1900) en-
viara à Assembleia Legislativa um projeto de lei, contemplan-
do a necessidade de criação de uma faculdade de direito,anexo
à mensagem presidencial para o ano de 1897.

Art.i-. °Presidente do Estado fica autorizado a criar
nesta capital uma Faculdade Livrede Direito, conforme
o decreto número 2.226, de 1°de fevereiro de 1896.
Art.211• A nova Faculdade se regerá de acordo com os
estatutos das faculdades federais.
Art.311• As nomeações serão feitas pelo presidente do
Estado que poderá nomear ou contratar professores,
rnarcando-lhes uma gratificação de exercício,bem como
fica autorizado a lançar mão de empregados públicos do
Estado, para organização da secretaria da Faculdade .
.Art.4°. É aberto um crédito de cinqüenta contos de réis
para as despesas necessárias de instalação e regular
funcionamento da Faculdade.
Art.Sll•Revogam-se as disposições anteriores. (GIRÃO,
1960, P.27).

Pelo que trata o referido recorte, o governo se compro-
metia com a criação daquela academia, espelhando-se nos
estatutos das instituições mantidas pelo governo federal. No
entanto, pelo que rezava o artigo 32, ficava reservado ao presi-
dente do estado o direito de nomeação de professores. O dito
projeto assegurava, ainda, à composição de um fundo público
no valor de cinqüenta contos de réis como garantia para fun-
cionamento da instituição.

O fato da Faculdade de Direito ter sido criada num mo-
mento crítico das finanças estaduais, afetada pela seca de 1900,
a oposição não pouparia pilhérias endereçadas ao presidente
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Borges e ao senador Accioly, por via da imprensa. Daquela
data em diante "iam chover calhaus e patardos sobre a mo-
desta mansão professoral" (PERBOYREe SILVA,1953, P.36).

O jornal de oposição O Unitário, por exemplo, dirigi-
do pelo combativo João Brígido, na sua edição de 25 de abril
de 1903, veiculara numa coluna assinada pelo médico Mou-
ra Brasil ,ser mais importante para o Ceará a criação de uma
Escola de Veterinária, pois aquela estaria, segundo ele, mais
próxima de nossa vocação agropastoril.

No clima do debate, o poder público, por meio do jornal
situacionista A República, dava satisfações à sociedade enal-
tecendo a importância da criação da faculdade para o estado:

Antes de entrar em outro assunto, devo encarecer-vos
a necessidade em que está o Ceará de procurar elevar o
nível intelectual da capital do Estado com a fundação
de estabelecimentos de ensino superior. Para nós seria
muito para festejar a fundação de escolas de engenha-
ria, agronomia ou institutos de profissões mecânicas
e artísticas, mas infelizmente a escassez de nossos
recursos não permite nem comporta as avultadas
despesas que instalações dessa natureza acarretam.
Mas não seja isso motivo de desânimo, e procuremos
fundar um estabelecimento que traga aos nossos
conterrâneos pobres aspirações elevadas e ao mesmo
tempo dê importância intelectual ao meio cearense. A
fundação de uma Academia de Direito satisfaria, a meu
ver, as justas aspirações da mocidade e, relativamente,
não exigiria grandes sacrifícios por parte do Estado.
Já que não podemos fazer o mais, façam, os o menos,
contanto que não estacionemos - deixando aos azares
do acaso o futuro de nossa terra (PERBOYRE e SILVA,
1953, P·24)·

Nas justificativas apresentada pelo presidente, percebe-
-se que a preocupação inicial com a criação da "Livre" era a
melhora do nível mental e material do Estado do Ceará.
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A Faculdade Livre de Direito do Ceará ganharia iden-
tidade pedagógica com a sua aula inaugural, em lU de março
de 1903.

Com significação que transcendeu a nossa espectativa,
verificou-se a festa inaugural da Faculdade Livre de
Direito do Ceará.
Mais do que uma simples cerimônia oficial, a instalação
do nosso curso jurídico teve o caráter sobrelevante de
uma brilhante afirmação da solidariedade do sentimento
social com a nobilíssima e alevantada idéia que de modo
tão solene teve ontem ali realização prática.
Já a 112 hora da tarde o aspecto da praça José de Alencar
realçava sobremaneira com a presença do batalhão de
Segurança, que deu a guarda de honra, e numeroso
concurso popular.
No edifício da Assembléia via-se hasteado o pavilhão
nacional e nas sacadas moitas de arbustos e palmeiras.
No interior a impressão recebida por todos, tal a sim-
plicidade de adornos, foi a melhor possível.
A mesa que serve aos trabalhos da Assembléia Legislativa
tinha o centro ocupado pelo nosso chefe Dr. Nogueira Ac-
cioly, sentando-se à esquerda o exmo. Senhor Dr. Pedro
Borges, ladeado pelo coronel Viriato Ribeiro, secretário
da Fazenda, e à direita, S. Excia. Rvrns, o Sr. Bispo dioce-
sano, ladeado pelo protonotário apostólico Rvms. Bruno
Figueiredo. Às cabeceiras viam-se o sr. Desembargador
Sabino de Monte, secretário da Justiça, e o dr. Antonio
Augusto de Vasconcelos, secretário da Faculdade.
A presença de muitos senhores e graciosas senhoritas
trajando belíssimas toiletes dava uma nota irisada e
encantadora á excepcional assistência de cavalheiros
grados que enchiam o vasto salão da câmara estadual.
Além das pessoas já citadas, compareceram deputados
estaduais e federais, o corpo docente da Faculdade,
do Liceu e Escola Normal, o intendente municipal,
presidente do Tribunal da Relação, desembargadores,
comandante e oficialidade do Corpo de Segurança, Co-
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mandante da Escola de Aprendizes, militares de terra e
mar, funcionários federais e estaduais, representantes
do Instituto do Ceará, da Fênix Caixeral, do comércio,
imprensa e muitas outras pessoas que impossível se
tornava distinguir (p.212)

Como se percebe, a "Livre", desde o primeiro momento
mexeria com o cotidiano de Fortaleza. Um frenesi de alcance
coletivo sacudira a capital com aquele acontecimento. A manei-
ra como a reportagem descreve tal momento social leva o leitor
a imaginar o significado cultural daquele novo cenário. ÀB 13
horas, impreterivelmente, o senador Accioly, já empossado di-
retor da Faculdade Livre de Direito do Ceará, fizera as congra-
tulações aos presentes e dera início a longa leitura do discurso
que contemplava uma retrospectiva dos momentos marcantes
em que as forças políticas se reuniram em favor da criação da-
quela "Salamanca" no contexto educacional cearense.

o Discurso do Senador Nogueira Accioly no Ato da Posse como Diretor:
Reflexões sobre a Educação no Ceará

Nas primeiras palavras proferidas viriam os agradeci-
mentos aos presentes e, especialmente, àqueles que se empe-
nharam na luta pela criação da dita faculdade, porque repre-
senta, naquele momento, "estímulo à inteligência local".

Graças ao concurso de alguns ilustres e devotados
cearenses, tenho hoje a satisfação de abrir as portas
do curso jurídico, que sob a denominação de Facul-
dade Livre de Direito, está destinado a operar salutar
abalo intelectual no nosso meio social, tão carecido de
estímulo que avigorem as suas faculdades mentais e
subtraiam-se ao materialismo que ameaça enredá-Ia
nas teias cerradas de interesses egoístas.

Na continuidade do discurso, o nobre senador enfati-
zara a importância daquela academia para a região,porque
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representava, também, uma atenção especial do governo para
com a instrução primária e, mormente, o ensino secundário.
Porém, se a ênfase estava sendo dada ao ensino superior era,
tão somente, porque a

criação de um instituto de ensino superior era completa-
mente lógico, gradativo da instrução iniciada na escola
primária, continuada nos colégios e liceus, e integrada
pela alta disciplina científica. (p.214)

Ao enaltecer a educação científica, esboça uma reflexão
sobre a educação na sociedade moderna. O discurso seguirá cha-
mando à atenção dos presentes para uma reflexão sobre os esfor-
ços públicos em tornar fato a organização da referida faculdade.

Quanto aos níveis de ensino primário e secundário
eram atribuídos valores menores, diante da suposta grande-
za que representava a Faculdade de Direito. Ao se reportar a
instrução primária, por exemplo, o referido diretor atribuiria
o comentário:

Por sua simplicidade e estreito âmbito de ação, a instru-
ção primária torna- e in uficiente, pois não enriquece
a inteligência de noções teóricas ou experimentais que
lhe sirvam no manejo da existência ordinária, nem for-
talece a vontade e a con ciência na prática dos deveres,
quando estes não se transmitiram por civismo ou pelo
exemplo doméstico

Pelo visto, a instrução primária era insuficiente para
conduzir pessoas a uma mentalidade mais elevada. A esco-
la primária sozinha não favorecia ao "enriquecimento" da
inteligência, porque não ofereceria=contribuição alguma na
formação do caráter humano". A construção dos verdadeiros
valores cívicos, segundo apontava, deveria ser trabalhada no
âmbito de outras instituições sociais tais como a família e o
Estado, por se encontrarem acima da escola primária Nesse
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sentido ela detinha um papel social menor na hierarquia da
cultura letrada, pois

Ler, escrever, são instrumentos rudimentares, que, bem
aproveitados, auxiliarão a abrir o sulco que receberá a
semente produtora. Mas, quanto labor, quanto esforço
a dispensar antes que ela germine, cresça, atinja a ma-
turidade (p.214).

De tal maneira, a instrução primária era um instrumen-
to auxiliar ao "abrir o sulco" nas mentes mais jovens para o
plantio de uma educação mais sólida. No entanto, era impor-
tante ir além, pois "decifrar tão somente a grafia da linguagem
não importa interpretá-Ia ou compreender as ideias que ela
encerra. A instrução primária não vai além" (p.214).

Quanto ao ensino secundário, fora enfatizado ser um
grau mais elevado na hierarquia escolar. Porém, não repre-
sentava, também, a plenitude da educação de um homem.
Era, por isso, um instrumento imperfeito em relação às exi-
gências necessárias à educação plena.

A secundária é um grau mais alto, em que se há de apoiar
que vive a atingir as elevadas esferas do saber, é ainda um
instrumento menos imperfeito e mais complicado que
começa a disciplinar a inteligência, abri-Ia á compreensão
dos problemas da natureza e do homem, prepará-Ia para
receber as soluções finais do conhecimento, acerca do
universo sensível, e da sua existência subjetiva (p.214).

Ao enfatizar o ensino superior, no entanto, destacara ser
o ambiente onde se "se condensam os elementos do saber, se
esmiúçam em análises ou se generalizam em grandiosas sínte-
ses os princípios cardeais que dão conhecimento das leis domi-
nantes nas ciências". Pelo visto, a tônica do discurso é enfática
quanto ao poder da "ciênciamoderna". O ensino superior apro-
ximaria o estudante do"saber positivo", da ciência e da Filosofia.
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Os cursos acadêmicos são laboratórios onde se inves-
tigam os fatos, dos quais se induzem e deduzem essas
leis imutáveis da ciência, que nobilitam a inteligência
e são o mais benéfico resultado dos seus labores. E de-
pois que aqueles passam pó esse cadinho que se apura
a verdade e esta se difunde, em círculos cada vez mais
largos, à proporção que se afasta de sua origem, quais
ondas sonoras no ambiente atmosférico.

o discurso foi se guiando fiel ao ideário secular com for-
te apego à ciência e ao progresso da humanidade, por meio de
rupturas com o atraso mental da população:.

Na escolha dos estudos superiores, quem poderá qua-
lificar, a priori, qual seja o mais nobre e proveitoso: se
os que interessam, diretamente, ao ser moral nas suas
relações de sociabilidade, ou mentalidade; se os que
concorrem para melhorar as condições materiais da
nossa existência?" (P.21S).

Sendo assim, apresentava a ideia de que a história das
grandes invenções humanas estaria atrelada às devoções à in-
vestigação "pura e simples da verdade", tendo em vista que
os sistemas filosóficos, políticos e religiosos, no alvorecer das
civilizações, tiveram sua gênese em homens cujos "cérebros
privilegiados" contribuíram para a busca da verdade.

Não obstante, a Faculdade Livre de Direito aguçaria o
estudo científico e filosófico no Ceará. Seria definida como o

núcleo para o qual convergirão as aptidões intelectuais,
como que atraídos para o seu centro de gravitação,
evitando que elas se extraviem em estudos desconexos,
apenas esboçados e abandonados, à falta de método e
sistematização.

Em defesa da importância do conhecimento jurídico na
sociedade moderna, referido senador apontava ser a criação
da Faculdade uma inspiração dos novos tempos, no Ceará:
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A seleção e o conjunto dos conhecimentos que enfeixam
o curso jurídico dominam as relações individuais, as da
sociedade com o indivíduo, as da nação a nação. Vasto é
o seu objetivo; e nas suas aplicações, como o ser humano
desde a sua concepção, acompanhava-o através da vida,
deixando-o tão somente, pela sucessão, quando a morte
fechando-lhe as portas da atividade terrena, abre-lhe a
das transformações inconscientes. A todos os atos da
vida civil, nascimento, infância, menoridade,casamento,
família, propriedade, comércio, indústria, sucessão, etc
preside a lei escrita ou o direito natural: ninguém dirá
que a ciência, cujo objetivo é investigar o modo que se
relaciona com a integridade física do homem, com os
meios de prover às suas necessidades fisiológicas.

A família, como a expressão mais alta da personalida-
de, o Estado como a súmula da família, a propriedade
como afirmação objetiva da atividade humana - eis os
pólos dentro dos quais gira o instituto elodireito, que os
antigos chamavam à puridade - a razão escrita (p.216).

Na sequência de seu pronunciamento, o então senador
Accioly procurou demonstrar a importância de mais uma fa-
culdade jurídica para a região Nordeste, enfatizando o Ceará
como uma nova alternativa educacional, por ser capaz de con-
tribuir não apenas com a elevação da mentalidade cearense,
mas com a mentalidade de estados vizinhos:

É incontestável que o alargamento ou a difusão das
noções jurídicas num centro, como esta capital, pela
multiplicidade de espíritos subordinados à sua disci-
plina conveniente cultivada, e depois, pela dispersão
destes por aglomerações locais, desde o litoral às fron-
teiras longínquas do sertão e á penetração por vizinhos
Estados, concorrerá eficazmente para levantar o senso
jurídico e insinuar nas classes ignaras que, de par com
os deveres, são seus direitos tão sagrados, tão intangíveis
perante a lei quanto os da autoridade mais colocada
na hierarquia administrativa. Será pelo exemplo, pela
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imitação, que se operará essa transformação de alento
moral. O legista, o advogado, o estudante, serão as
bandeiras dessa singular conquista.

Reconheceu, ainda, a contradição entre a expressiva
demanda pela formação jurídica e a escassez de unidades de
ensino na região capaz de supri-Ia:

Quanto à oportunidade do têntame ...como pô-Ia em
dúvida? Enquanto da Bahia para o sul, numa popula-
ção de doze milhões de habitantes, o ensino jurídico é
ministrado por seis institutos acadêmicos, cabendo,
portanto, dois milhões para cada um, no Norte apenas
existe o antigo curso de Pernambuco para mais de seis
milhões de brasileiros disseminados em área superior
à metade do total da União (P.217).

Segundo ainda sua fala, a realidade contraditória do
Ceará tenderia a ferir a integridade moral da população, pois
comprometia "os créditos intelectuais dos filhos do Norte". Por
conta disso, essa parte do Brasil ficou condenada ao "atraso
econômico, social e político". Tais fatos insultavam os "filhos
ilustres"da terra a procurarem romper com aquele "contraste
doloroso" ao se instituir uma Faculdade Livre de Direito, para
"dissipar esse mal entendido, equiparar-se as condições inte-
lectuais das duas partes da união brasileira [...]" (p.217).

Segundo o referido discurso, a implantação do ensino
jurídico no Ceará estava chegando tarde. Devia ter aconteci-
do ainda na fase imperial. Relembrou aos presentes que, em
1889 a Província do Ceará havia sido escolhida, para sediar a
Escola Superior Militar, responsável pelo ensino de engenha-
ria civil e militar. No entanto, suspeitaria que a "ciumeira" en-
tre as forças políticas da região havia levado o governo federal
a recuar da decisão e a adiar para a posteridade tal intenção
com o fechamento da mesma.
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Contudo, agora era chegada a vez do Ceará mostrar sua
força. "Nada justificaria o seu adiamento, quando tudo cons-
pira por traduzi-lo em realidade"(p.218). A sociedade ganha-
ria uma academia jurídica para preencher a lacuna social exis-
tente. "Suprir essa lacuna é o intuito patriótico dos cearenses
que me delegaram sua confiança nessa fase histórica da nossa
mentalidade" (p.218).

As condições materiais que favoreciam a execução de
tal projeto foram assim descritas, pelo referido diretor:

Dos excepcionais da natureza, entre as quais um clima
estável, salubre, vivificante, cuja excelência não é dispu-
tada, deram ao Ceará situação privilegiada a primazia
como sítio adequado à sede de um estabelecimento
superior de instrução. E esta capital, por suajá crescida
população, baratera de vida, laboriosidade e rnoralidade
de seus habitantes, adquiriu incontestável direito de ser
escolhida para o nosso tentâme (p.218).

A máxima de lutar contra "a nossa miopia em assuntos
científicos" foi o mote do discurso político do senador Accioly,
à medida que o concluía, argumentou a necessidade de eleva-
ção cultural do Ceará, comparando alguns padrões de educa-
ção de povos no nosso continente:

Esmorecer ante as dificuldades que porventura se de-
parem à tarefa de lutar contra a indiferença geral será
confessar a nossa miopia em assuntos científicos, e dar
ganho de causa aos nossos vizinhos, que como a Repú-
blica Argentina, com uma população menos crescida
que a do norte do Brasil, possui duas universidades,
o Uruguai, com o povoamento inferior ao do Ceará, o
Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, em situação análoga,
possuem igualmente ricas universidades e múltiplas
escolas de direito regulando por cada uma um meio
milhão de habitantes.
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Não lembrarei os Estados Unidos da América do Norte,
onde havia uma universidade para cada quinhentos mil
habitantes, além de muitas escolas técnicas e profissio-
nais (p.219).

Ao fazer um paralelo entre a criação daquela faculdade
e a de uma escola profissionalizante, para formação prática,
diria ser óbvia a escolha da segunda opção. Esta compromete-
ria em menor escala o erário. O custeio com a faculdade sairia
mais caro, mas seria feito pelo próprio governo, mediante um
fundo instituído para tal fim. Em médio prazo, aquele insti-
tuto poderia vir a ser beneficiado pelos recursos federais, a
exemplo de outras instituições brasileiras, assegurava. Para
isso, o estado precisava empreender alguns ajustes fiscais,
sem sobrecarregar a população e sem sacrificar o funcionalis-
mo público com a criação de novos impostos.

A Faculdade de Direito, que hoje inicia os seus trabalhos,
não é, como todos sabem, sucursal do tesouro estadual:
e se tem os mesmos direitos à proteção e auxílio do
governo, como as de Minas Gerais, Bahia, São Paulo;
Pernambuco, Rio Grande do Sul, eles virão necessaria-
mente em oportuno, depois de prudentes reformas ad-
ministrativas, que permitam ao Estado, sem a gravação
das taxas vigentes, nem desorganização dos serviços
públicos, amparar eficazmente o presente instituto.

Com relação à implantação de escolas profissionalizan-
tes, Accioly acreditava não ser oportuna no Ceará.

A criação de escolas profissionalizantes de agricultura, de
mecânica, ou de oficinas manuais, falharia em seus fins.

Dependente de estações estáveis sujeitas a fragmentos
e inesperadas crises climatéricas, sem os grandes traba-
lhos irrigatórios que atenuem-lhe os efeitos, não atrairá
a lavoura as economias lentamente acumuladas, nem
constituirá base segura à riqueza individual.
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Quando às demais industrias, onde irá haver capitais,
transportes fáceis e baratos que com custeá-l os e levar
seus produtos aos mercados consumidores, como obter
a matéria prima em terra pobre de combustivel, carecida
de queda d' água, de minério facilmente explorável, etc,
principais impulsionadores da atividade fabril?
[...]
Se possível fora manter tais escolas, formaríamos arte-
sãos, agricultores, mecânicos, que iriam levar alhures os
frutos de sua aprendizagem, perdendo oCeará o artista
para melhor aparelhar um concorrente certo.

Na visão dele, aquelas profissões eram consideradas
atividades menores. Por isso, não deveria impedir a elevação
do nível mental e material do estado.

Anossa história política, especialmente a parlamentar,
há sido, como em todos os países livres intimamente
elaborada pelo legista, pelo bacharel em direito; é uma
tradição, uma necessidade de regime. Não nos cumpre
quebra-Ia, e seria baldado tentarmos subverter a lógica
inexorável dos acontecimentos.

Ressaltando a importância do ensino jurídico como cri-
tério de erudição e de superioridade,à frente das diversas ati-
vidades laboriosas na sociedade moderna, Nogueira Accioly,
emocionado, encerrou o discurso com a seguinte reflexão:

Prestando todo omeu concurso à Faculdade jurídica que
ora se inaugura, creio cumprir um dever de cearense,
porventura o ultimo de real merecimento que me seja
dado prestar à terra do berço. Está inaugurada a Facul-
dade de Direito do Ceará (p.220).

Condusão

Retratar a história da criação da Faculdade Livre de Di-
reito do Ceará é não desconsiderar as nuances do grupo po-
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lítico que esteve à frente dos destinos cearenses no limiar da
Primeira República.

Liderado pelo senador ogueira Accioly, o projeto do
aciolismo teve por ambição política a instituição da academia
jurídica em nosso estado. A criação daquele recinto de ensino
superior em Fortaleza representaria, para o contexto cultural
cearense, além da necessária formação da nossa juventude para
as carreiras liberais, o amadurecimento do debate científico que
vinha sendo tecido desde as últimas décadas do século XIX.

A Faculdade Livre de Direito iniciou suas atividades pe-
dagógicas na cidade de Fortaleza no dia lUde maio de 1903,
alojada numa sala de aula nas dependências do Liceu do Ce-
ará, na Praça dos Voluntários. Teve como primeiro diretor o
próprio senador Nogueira Accioly.

Ainda em agosto de 1903, a Assembleia Legislativa
aprovaria a Lei de nU717 e ocando tal instituição para o poder
do estado. O governo encampou como instituição de financia-
mento público, gozando de personalidade jurídica e autonomia
da ação pedagógica. Em outubro sua Congregação, composta
pelo corpo docente,apro aria eu Regimento, apresentado à
comunidade seus fundamento filo óficos, pedagógicos, admi-
nistrativos e jurídicos, conforme as orientações previstas no
Código de Ensino, publicado pela Reforma Carlos Leôncio
de Carvalho, Decreto Imperial de nU 247, de 1879.

Finalmente, através do Decreto Federal republicano
de nU5.049, de 23 novembro de 1903, o Congresso Nacional
reconheceu a Faculdade Livre de Direito do Ceará como ins-
tituição de ensino superior "livre", equiparando-a as demais
faculdades brasileiras.

Consoante, sua fiscalização passara a ser de responsabi-
lidade do governo federal, por meio de um delegado do ensino
superior.
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A EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA BRASILEIRA NO ENSAIO DE JAYME ABREU,
ANOS DE 1950

Maria Antônio Teixeira da Costa

Introdução

o presente texto apresenta uma reflexão sobre a educa-
ção secundária no Brasil, a partir da análise do ensaio' de J ay-
me Abreu, apresentada no Seminário Interamericano de Edu-
cação Secundária, realizado em Santiago do Chile em 1955.

O referido documento é dividido por temas e subtemas
que são: Tema 1 - Natureza e fins da educação secundária;
Tema 2 - Organização e administração; Tema 3 - Currícu-
los e programas; Tema 4 - Métodos e técnicas; Tema 5 - O
professorado.

Para analisar esses temas, Abreu (2005) recorre aos es-
tudos sobre a realidade educacional, além de relatórios e le-
gislação, entre eles: "Acrise brasileira" de Hélio Jaguaribe; "A
cultura brasileira", de Fernando de Azevedo; "The american te-
acher evolution of a profession in a democracy", de Williard S.
Elsbree; "LesTrois ages du Brésil: essai de politique", de Char-
les Morazé; Relatório Geral da Comissão Elaboradora do Ante-
-Projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Diante da apresentação inicial do documento em apre-
ço, questionamos: como é avaliado o ensino secundário no
que se refere à sua natureza e os fins da educação? Como é
posta a organização da educação secundária nos anos de 1950

1 O ensaio reflete sobre o ensino secundário a partir principalmente do levan-
tamento sobre esse ensino no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época até 1960,
solicitado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e elaborado por Abreu
(20°5)·
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no Brasil? Que relações podemos estabelecer entre o context
histórico e social brasileiro dos anos de 1950 e os objetivos da
educação secundária?

Para respondermos a essas questões, consideramos como
fonte principal o documento de Jayme Abreu, além desse, ou-
tros, como: Lei Orgânica do Ensino Secundário - Decreto Lei
nQ 4.244, de 9 de abril de 1942; a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1946; o Manifesto, mais uma vez con-
vocados e autores que tratam da temática como Teixeira (1977).

O ensaio de Jayme Abreu sobre o ensino secundário no
Brasil é considerado por Anísio Teixeira (2005) como uma
exposição crítica e corajosa sobre o ensino secundário, resul-
tante da longa experiência de Jayme Abreu com esse ramo de
ensino, como inspetor, o que lhe permitiu segurança e intre-
pidez necessárias á análise.

O artigo está estruturado em quatro tópicos: uma breve
biografia de Jayme Abreu; o contexto educacional brasileiro
dos anos 1950; a natureza e os fins da educação secundária; o
currículo e os programas de ensino.

Uma Breve Biografia de Jayme Abreu 2

Jayme Abreu nasceu em Salvador, Bahia, a 16 de feve-
reiro de 1909, filho de José Sá de Abreu e de Alice Gama Abreu,
ambos católicos. Casou-se com D. Celina Balallai Abreu, com
quem teve dois filhos.

Fez seus estudos básicos no Ginásio da Bahia. Formou-
-se em Medicina em 1930 na Faculdade da Bahia. Trabalhou

2 A biografia tomou como referência o estudo de FÁVERO, Maria de Lourdes de
Albuquerque; BRITI'O, Jader de Medeiros. DiciOllário de Educadores 110 Brasil.
Da colônia aos dias atuais. UFRJ / Fundação Universitária José Bonifácio. MEC/
INEP, 1999.
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em alguns hospitais e simultaneamente a partir de 1927, exer-
ceu o cargo de Inspetor de Ensino no ginásio em que estudou.
Em 1931,foi nomeado Inspetor Federal da Educação e Saúde
para o ensino secundário.

Jayme Abreu se desvinculou de sua área e tornou-se um
autodidata em educação. Em 1942 foi nomeado para o car-
go de técnico da Secretaria de Educação do Estado, quando
iniciou sua aproximação com Anísio Teixeira. Foi assessor de
Anísio Teixeira quando este assumiu o cargo de Secretário de
Educação da Bahia.

Em 1949, Anísio Teixeira confiou-lhe a Superinten-
dência do Ensino Médio, setor em que veio a ser conceitua-
do especialista e ao assumir o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (INEP), Anísio cria a Campanha de Inquéritos e
Levantamentos do Ensino Médio e Elementar (CILEME) e no-
vamente convoca Jayme Abreu para coordenar os projetos do
ensino médio. Entre outros estudos, o Relatório sobre a edu-
cação secundária no Brasil foi produzido por ele e apresentado
num Seminário em Santiago do Chile, em janeiro de 1955.

Jayme Abreu faleceu no Rio de Janeiro, a 23 de feverei-
ro de 1973.

o Contexto Educacional Brasileiro nos Anos de 1950

Para compreendermos o contexto educacional brasilei-
ro dos anos 1950, sentimos necessidade de rever as décadas
de 1930 e 1940, visto a luta pela democratização da escola
através dos pioneiros da escola nova, bem como visto as Leis
Orgânicas do Ensino.

De 1937 a 1945, vivenciamos no Brasil uma estrutura
política denominada de Estado Novo. Nesses anos o presi-
dente da nação, Getúlio Vargas, governou o no o país atra-
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vés de decretos-leis. Um desses foi o Decreto Lei nQ 4.244, de
9 de abril de 1942 - Lei Orgânica do Ensino Secundário. As
chamadas "Leis Orgânicas do Ensino" foram outorgadas pelo
então presidente e posteriormente por José Linhares, duran-
te o governo provisório (1946-1947) e tinham como objetivo
maior uma organicidade do sistema de ensino que até então
era estruturado por cada Estado brasileiro.

A esse respeito, Teixeira (2005) ao tratar da adminis-
tração pública no Estado ovo, faz uma crítica ferrenha e con-
sidera que o Brasil passou por uma coqueluche fascista, ape-
sar de, para ele, não ter sido um país integralmente totalitário.
Entretanto, o espírito das leis do chamado Estado novo foi o
de mais extrema centralização, uniformização e mecanização
da administração pública. Foi uma concentração extrema do
poder quando o Estado elaborou um conjunto de leis centrali-
zadoras e uniformizadoras na organização política, jurídica e
administrativa do país.

Após o Estado ovo, houve uma perspectiva peculiar
de democratização da sociedade com a Constituição de 1946,
pois nem todos os partidos puderam ter existência legal e a
ausência de liberdade partidária total e o populismo rnacula-
ram a democracia liberal. De acordo com essa Constituição,
a União deveria fixar as 'Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional". O processo de elaboração da LDBENfoi iniciado com
a instalação de uma comissão de educadores incumbidos de
elabora um projeto para a referida Lei (GHlRALDELL JÚ-
NIOR, 2001).

No pós-Segunda Guerra Mundial o Brasil passou a im-
plementar uma política de desenvolvimento na indústria e nos
anos de 1950 essa política ganhou força com as mudanças que
acontecem no mundo, como os dois blocos econômicos, URSSe
EUA,que se estruturam e se organizam numa Guerra Fria.
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Nesse sentido foi criada, em 1948, a Comissão Econô-

mica para a América Latina (CEPAL) com o objetivo de fo-
mentar o processo de industrialização nesse contexto. Acon-
teceu um desenvolvimento na indústria com a Hidrelétrica de
São Francisco, a criação da Petrobras em 1953 e a expansão da
Companhia siderúrgica. Dando continuidade a essa política,
no campo econômico no Brasil, em 1952 foi criado o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), com vis~
tas à modernização política, econômica, social, educacional;
nessa mesma direção, foi criado o Instituto Superior de Estu-
dos Brasileiros (ISEB) (GONÇALVES,2012).

O debate sobre o ensino médio no Brasil nos anos 1950
estava fortalecido, resultante, dentre outros aspectos, da luta
pela educação pública, gratuita para todos desenvolvida nos
anos 1930, especialmente com o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova; do avanço da industrialização e os objetivos
da educação secundária que já não representavam os inte-
resses da população; das campanhas realizadas por Anísio
Teixeira.

Anísio Teixeira coordenou, nos anos de 1952-1964, o
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). Ele mobi-
lizou o INEP criando Campanhas denominadas de Campanha
de Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elementar
(CILEME) e a Campanha do Livro Didático e Manuais de En-
sino (CALDEME); Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão
do Ensino Secundário (CADES), em 1953, cujo objetivo con-
sistia em elevar o nível do ensino secundário; Campanha a-
cional de Alimentação Escolar. Instituída pela Portaria Minis-
terial n!!160 de 26 de março de 1953, a CILEME visava reunir
dados sobre os sistemas estaduais de ensino, introduzindo a
pesquisa de levantamentos e de diagnóstico e a perspectiva
do planejamento educacional para cada estado brasileiro. A
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segunda campanha, a CALDEMEestava voltada para a pro-
dução de material didático de boa qualidade (REVISTABRA-
SILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS,1954).

Em 1955, essas campanhas foram substituídas pela
criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CBPE) no Rio de Janeiro, em colaboração com a UNESCO, e
dos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE) no
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernam-
buco (ARAÚJO, 2006, in: http://www.scielo.br/scielo. php?
script=sci_acttext&pid =So101-733020070001000 17&lng=es
&nrm=iso&tlng=es&userid=-2).

A Natureza e Fins da Educação Secundária

Na Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei
4.244, de 9 de abril de 1942, o ensino secundário pode ser
compreendido com um dos ensinos do segundo grau. Veja-
mos: a referida Lei ao tratar da ligação do ensino secundário
com as outras modalidades de ensino diz em seu artigo 9Q,

ponto 2 - "Estará o curso ginasial vinculado aos cursos de se-
gundo ciclo dos ramos especiais do ensino de segundo grau[...]".° ensino secundário era um ramo do ensino de 2Q grau,
assim como o era o ensino normal, o ensino industrial, o ensi-
no agrícola e o ensino comercial.

Desse modo, a organização do ensino com essa leitura
pode ser caracterizada da seguinte forma:
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ORGANIZAÇÃO DO ENSINO BRASILEIRO NOS ANOS
1940 APÓS A DECRETAÇÃO DAS LEIS ORGÂNICAS DO
ENSINO

ENSINO PlUMARIO

Fundamental Complementar Supletivo
(4 anos) (1 ano) (2 anos)

ENSINO DE SEGUNDO GRAU

Ensino Se- Ensino Ensino Industrial Ensino Comer- Ensino Agrícolacundário Normal cial
(IQ42) (IQ46 )

(1942) (IQ4~) (1946)

1<2Ciclo 1<2Ciclo 1<2Ciclo 1<2Ciclo 1<2Ciclo
(4 anos) (4 anos) (4 anos) (4 anos) (4 anos)
Ginásio

2<2 Ciclo Curso Ensino Industrial Comercial Iniciação Agrícola
(3 anos) Normal Ensino de Mestria Básico nas 2 anos - Escola

Clássico ou Regional Ensino Artesanal Escolas de de Iniciação
Científico noSENAI Comércio Agrícola

Escola 2<2 Ciclo 2<2 Ciclo Mestria Agrícola 2
Normal (3 anos) ,(3 anos) anos - nas Esco-
Instituto Ias Agrícolas

de Educa-
ção

2<2Ciclo
2<2Ciclo (3 anos)
(3 anos)

ENSINO
SUPERIR ENSINO SUPE- ENSINOSU-ENSINO FACUL- RIORNAÁREA PERIORNA ENSINO SUPE-

SUPERIOR DADEDE TÉCNICA ÁREA RIORNAÁREA
FILOSO-

FIA
A ,

Quadro elaborado com base nas LeIS Orgânicas de EnSInO

Compreendemos o ensino secundário como o que nos
referenda Abreu (2005, p. 42) "O termo escola secundária, no
Brasil, em seu sentido técnico, corresponde a segunda grande
divisão da escala educacional, de cujo tronco (ensino médio)
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é o ramo julgado mais importante". O primeiro tronco seria
o primário; o segundo, o ensino médio e o terceiro tronco o
ensino superior.

Ao abordar a natureza e os fins da educação, Abreu
(2005), enfoca que os objetivos gerais, legais, da escola secun-
dária brasileira, são os formulados através da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, de 1942. Conforme o Artigo 1Q o ensino
secundário tem as seguintes finalidades:

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino
primário, a personalidade integral dos adolescentes.

2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes,
a consciência patriótica e a consciência humanística.

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a
estudos mais elevados de formação especial.

Abreu (2005), em seu ensaio, faz uma crítica sobre o
funcionamento da escola secundária, visto que para ele esses
objetivos não são postos em prática, o ideal institucional fica
além de sua efetivação. Ele mostra que o tempo que o estu-
dante fica na escola é muito pouco. São 160 dias letivos, além
disso, as salas são numerosas com 40 alunos. Quanto às prá-
ticas vigentes na escola secundária a revelam como uma ins-
tituição conservadora, apenas transmissora da herança cultu-
ral e não construtora dos ideais da cultura. Para ele, a escola
secundária feita para a classe dominante começou a receber
jovens das camadas populares e seus princípios começaram a
apresentar uma grande desarmonia

Imbuída do espírito de instituição propedêutica de
academia, não tem a escola secundária nacional consi-
derado devidamente as consequências dessa progressiva
incorporação de camadas heterogêneas da população
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à sua clientela. Mantém-se presa a fórmulas e estilos
acadêmicos, dominada por um humanismo beletrista
de inspiração clássica que, sobre não corresponder a
uma concepção atualizada de humanismo, está longe de
atender às multiformes exigências de uma considerável
massa de interesses e necessidades do seu discipulado
(ABREU,2005, PAI).

Para ele, a escola secundária tem sido um habitat de
uma classe média em ascensão social. Essa estratificação a
tem levado a uma crise estrutural pelo desajuste de suas prá-
ticas em relação aos interesses do alunado, visto as práticas
verbalistas que lá acontecem, bem como a cultura cristaliza-
da, medievalista que não passou pelo crivo da Reforma e do
Renascimento.

Concordamos com Abreu (2005), ao afirmar que, com
o surto industrial que estava acontecendo no Brasil dos anos
1950, a clientela e as decorrentes mudanças nos estilos de
vida, o verbalismo da escola perdeu o sentido.

A esse respeito, Teixeira (1977) enfatiza o privilégio de
uma minoria brasileira que tinha acesso à escola em Confe-
rência pronunciada em 1953 na Escola Brasileira de Admi-
nistração Pública da Fundação Getúlio Vargas. No Brasil, em
1950, "numa população de 8.950.000, conseguimos alfabeti-
zar 3.400.000, isto é, 38%, conservando analfabetos para en-
grossar a grande fileira dos que nos vão ajudar a ser "privile-
giados" 5.500.000 brasileiros" (TEIXElRA, 1977, P.23). Essa
população citada por Teixeira refere-se aquela de menos de 15
anos e mais de 7.

Em 1954 O Brasil tinha "1.768 escolas secundárias
equiparadas ou reconhecidas, contra 1.656 em 1953,
funcionaram no país, das quais 616 no D. Federal e
capitais estaduais e 1.152no interior. Das escolas refe-
ridas, quase 80% são particulares e 62% localizam-se
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em apenas 4 unidades federadas: São Paulo (26%),
Minas Gerais (17%), D. Federal (10%) e Rio Grande
do" Sul (9%). Além dessas, há os estabelecimentos fe-
derais, como o Colégio Pedro II Externato e Internato
e os de ensino emendativo. de 1.942 (Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos. VoI. XXIII, janeiro-março,
1955, NQ57).

A inspiração humanista prevalecente na escola secun-
dária direciona o "humano" identificando-o com a lingüísti-
ca e a literatura. Em nome desses princípios aristocráticos se
impõem os sete anos compulsórios de latim e o ensino de três
línguas modernas.

O arcaísmo da escola brasileira é grande - a atividade
escolar consiste em "aulas" que os alunos "ouvem", algumas
vezes tomando notas, e exames em que se verifica o que sa-
bem, por meio de provas escrita e orais. Os alunos memori-
zam e repetem o conteúdo oralmente ensinados nas aulas.
O ensino estava baseado numa pedagogia que poderia fun-
cionar perfeitamente num escola da Idade Média. Os alunos
aprendiam recebendo informações sistematizadas, decorava-
-as e reproduzia no exame. E as im os professores ensinam
por esse método expo itivo informações teóricas sobre as
línguas (latim, português, francês, inglês, espanhol) sobre a
geografia e a hi tória, obre as ciências e até sobre a música
e o trabalho manual. Como a escola é de "cultura geral" nada
tem de caráter prático. Raramente se consegue ler ou escrever
qualquer uma daquelas línguas (ABREU,2005)

Há uma cultura humanista que nunca foi democrática,
enfatiza ele, citando Fernando de Azevedo.

Visando, legalmente, a uma formação humanística que
não é entendida como o humanismo moderno e que não
tem, aliás, condição de realizar na prática, funciona a
escola secundária brasileira rigidamente em termos
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de escola propedêutica para cursos superiores, o que
também não chega a conseguir eficazmente, nem é a
finalidade para a qual serve (ABREU, 2005, P-42).

o Currículo E Programas Do Ensino Secundário

Conforme o Artigo 10 da Lei Orgânica do Ensino O curso
ginasial abrangerá o ensino das seguintes disciplinas: Portu-
guês, Latim, Francês, Inglês, Matemática. Ciências naturais,
História Geral, História da Brasil, Geografia Geral, Geografia
do Brasil, Trabalhos Manuais, Desenho, Canto Orfeônico. Es-
sas disciplinas citadas no Artigo 10, eram organizadas em séries,
reza o Artigo 11 da Lei Orgânica do Ensino, da seguinte forma:

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4)
Matemática. 5) História geral. 6) Geografia geral. 7)
Trabalhos manuais. 8) Desenho. 9) Canto orfeônico.

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4)
Inglês. 5) Matemática. 6) História geral. 7) Geografia
geral. 8) Trabalhos manuais. 9) Desenho. 10) Canto
orfeônico.

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4)
Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História
do Brasil. 8) Geografia do Brasil. 9) Desenho. 10) Canto
orfeônico.

Quarta série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) In-
glês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História do
Brasil. 8) Geografia do Brasil 9) Desenho. 10) Canto or-
feônico (ARTIGO 11 DA LEI ORGÂNICA DO ENSINO).

Quanto às disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos
clássico e científico, diz o artigo 12, são as seguintes: Portu-
guês, Latim. Grego, Francês, Inglês, Espanhol,. Matemática,
Física, Química, Biologia, História geral, História do Brasil,
Geografia geral, Geografia do Brasil, Filosofia,. Desenho. "Art.
13. As disciplinas indicadas no artigo anterior são comuns aos
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cursos clássico e científico, sal o o latim e o grego, que so-
mente se ministrarão no cur o clássico, e o desenho, que se
ensinará somente no curso científico". O artigo 14 dispõe as
disciplinas do curso clássico na eguinte seriação:

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego.4) Fran-
cês ou inglês 5) Espanhol. 6) Matemática. 7) História
geral. 8) Geografia geral.

Segunda série: 1) Portuguê . 2) Latim. 3) Grego. 4)
Francês ou Inglês 5 Espanhol. 6) Matemática. 7) Física.
8) Química. 9) História geral. 10) Geografia geral.

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Ma-
temática. 5) Fi ica. 6) Química. ) Biologia. 8) História
do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) Filosofia.

Quanto às disciplinas do cur o científico, conforme o
Artigo 15 da Lei Orgânica do En ino ecundário, terão a se-
guinte seriação:

Primeira érie: 1) Portugu - . 2) Francês. 3) Inglês. 4)
Espanhol. 5) Matemá ica. 6) Física. 7) Química. 8)
História geral. 9) Geografia geral

Segunda érie: 1) Po zuês. 2) Francês. 3) Inglês. 4)
Matemática. 5) F' ica, 6) Química. 7) Biologia. 8) His-
tória geral. 9) Geo âa geral io) Desenho.

Terceira érie: 1)Portuzuês. 2) Matemática, 3) Física. 4)
Química. 5) Biologia. 6) História do Brasil. 7) Geografia
do Brasil. 8) Filo ofia, 9) Desenho.

Abreu (2005) fala que é um currículo estanque, sem re-
lação com as experiências do educandos. Ele aponta que há
algumas tentativas isoladas de renovação pedagógica, como
o Colégio de Nova Friburgo e da Fundação Getúlio Vargas,
mas muitos encaram essas tentativas como camisas de força
da uniformidade pedagógica oficial. Em virtude dessa situa-
ção, não se fazem maiores objeções. Para o autor do ensaio a
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rígida organização desse currículo não identifica um espírito
democrático. É um currículo elaborado á base da tradição das
opiniões pessoais de dirigentes ocasionais da educação, sem
consultas, estudos amplos, objetivos.

Sobre essa estrutura do currículo cita Abreu (20°5, p.64)

Sua estruturação vem se esclerosando, rígida, uniforme,
estática, monolítica; suas perspectivas da mais simples
revisão dão aparência de abalos sísmicos, pela grande
agitação de superfície e personalismo de opiniões emo-
cionalmente extremadas que acarretam.

A situação é difícil, caso alguém da comunidade optasse
por outra língua ao invés de latim logo as vozes se levantariam
contra o atentado ao legado da cultura romana.

Crítica o autor do ensaio, muitas poucas organizações
tem se dedicado aos problemas do currículo, O professor não
participa ativamente na sua elaboração, nesse sentido, não o
compreende melhor. Para ele, esse currículo atende a apenas
10% da clientela que frequentou a escola secundária como
preparatória para os cursos superiores. O conceito mais vi-
gente a respeito de currículo é o de entendê-lo como "cursos
de estudo" e não como todas as experiências que os alunos
tenham sob a orientação da escola, sejam elas em classe ou
extraclasse. ABtentativas de flexibilidade de sua composição e
descentralização de poder não têm alcançado sucesso. Porém,
a União fez uma grande concessão a respeito de execução de
currículo da escola secundária, nos últimos tempos, foi a da
Portaria nU81, da Diretoria do Ensino Secundário (de 13 de
fevereiro de 1953), dando aos colégios a prerrogativa de liber-
dade nos horários para ensino das matérias componentes do
currículo.

A elaboração dos programas de estudos não vem sendo
descentralizada, conforme ensaio em apreço, nem é democrá-
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tica a sua elaboração. Retomando a história é enfatizado no
documento que antes de 1931 eram o Colégio Pedro II e os
ginásios estaduais que elabora 'am e es programas, mas com
a Reforma de Francisco Campo em 1931 essa competência é
transferi da a comissõe de pro ores escolhidos pelo Minis-
tro da Educação. Em 1951. reconferiu-se ao Colégio Pedro II a
prerrogativa de elaborar o eus próprios programas.

No ensaio supracitado ão apresentadas as críticas
mais comuns e aceitas ao programas que por muito tempo
vigoraram na escola secundária

a) Os programas oficiais não eram verdadeiramente progra-
mas, isto é, plano de atividades para um fim; assemelha-
vam-se mais a listas de título ou tópicos de índices de
livros, sem maior ênfase na orientação aos professores, não
esclarecendo os objetivo básico desejáveis para o ensino,
com a sugestão das práticas didáticas mais indicadas a
alcançar os objetivos vi ados:

b) Os programas não eram propo o em correspondência com
as finalidades dos curso de estudo, isto é, suas listas de
assuntos não se relacionavam com os objetivos de formação
da personalidade, sentido de socialização, desenvolvimento
do espírito cívico, artí tico etc, .

c) Habitualmente os programas eram imensos, inçados de
minúcias e de requintes eruditos e especiosos, sobrecarre-
gados de nomes, datas, exceções, sem adequação ao nível
mental e às necessidades dos adolescentes, como se fossem
feitos em função do exibicionismo de especialistas;

d) Os programas de estudo de música e canto orfeônico e de
trabalhos manuais, por sua pesada carga teórica, conver-
tiam saudáveis práticas educativas criadoras em suplício
para os alunos;

52 -"'=) MARIAANTONIA TElXElRA OACOSTA



e) Não havia proporção entre a escassa duração do ano letivo,
o número de aulas por matérias e a extensão dos programas,
que quase nunca eram vencidos, embora limitando-se os
docentes à exposição dos seus tópicos, sem qualquer tempo
para recapitulações, controle da aprendizagem etc.

Conforme Abreu (2005) educadores mais esclarecidos
solicitam a elaboração desses programas através de comis-
sões permanentes e que estas ouvissem a comunidade escolar,
professores, pais, alunos. O que prevaleceu naqueles anos de
1950 foi à elaboração desses programas por uma só corpora-
ção para adoção em todo o País, sem um mínimo de opor-
tunidade a qualquer autonomia local, salvo na parte de sua
execução, visto a atuação do professor.

Considerações Finais

Houve nos anos 1950 uma efervescência na política
educacional brasileira com as diversas campanhas realizadas
pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, bem como
uma retomada do Manifesto dos Pioneiros da Educação, exi-
gindo um ensino para todos. Os dados estatísticos apresenta-
dos por Abreu demonstram o grande crescimento que o en-
sino secundário teve com o número de alunos matriculados,
bem como de professores e escolas, mas ainda havia muitos
fora dessa escola.

Nesse sentido, reafirmamos o que Abreu (2005) nos
diz: a escola secundária apesar de ainda se constituir para a
classe dominante, com o advento da industrialização abria
suas portas para uma classe média em ascensão, entretanto
seu currículo continuou oferecendo conteúdos desvinculados
da realidade do mundo do trabalho e apenas sendo transmis-
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sora de uma cultura dita humanista que não passou pelo crivo
da modernidade.

A escola, sob essa ótica continuou arcaica em sua or-
ganização e desinteressada para a maioria dos jovens que lá
estudavam, ou como diz o documento, uma escola com uma
tradição retórica e literária que e tornou imotivada para a
maioria daqueles a que se destina.

Sobre a avaliação do ensino ecundário no que se refere
à natureza e os fins da educação. como ainda acontece nos
dias de hoje, seus objetivos não ão po os em prática, o ideal
institucional fica além de sua efe . ·ação. Quanto às práticas
vigentes na escola secundária a re 'elam como uma instituição
conservadora, apenas transmissora da herança cultural e não
construtora dos ideais da cultura.

A Lei Orgânica do Ensino undário, como as demais
elaboradas nos anos 1940, foi r tante de um Governo que
apregoava o amor a Pátria o Ci- .- o entretanto, exercia uma
intensa repressão à liberdade e a a onomia dos indivíduos a
sociedade era organizada atravé da repressão exercida pelo
Conselho de Segurança ••acional ..A política do ensino do Es-
tado Novo era para que o ecundário continuasse formando
seus quadros para darem prosseguimento à organização da
sociedade.

Por fim, o relatório de Ja. me Abreu é um documento
substancial, bem elaborado, apresenta dados estatísticos rele-
vantes e merece ser revisitado para a compreensão do ensino
médio hoje no Brasil.
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MÚSICA EM SALA DE AULA E ENSINO DE HISTÓRIA

Wagner José Silva de Castro
Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior

Stanley Braz de Oliveira

As discussões sobre o ensino de história foram acirradas
por educadores e pesquisadores em meados dos anos 1980.
Nos idos dos anos 1990 com as traduções da Micro-História
e da História Nova e suas novas perspectivas e abordagens,
(ampliando as fontes e o conceito de documento) como sendo
todo e qualquer objeto capaz de nos dar informações acerca
de um passado, a escrita da história mudou, as produções am-
pliaram-se, mas o lugar privilegiado dessas discussões, a sala
de aula, não mudou nem a sua formatação de aula. Isso por-
que os professores não acompanharam as novas perspectivas,
as novas metodologias para o ensino de história.

Para o historiador francês Michel de Certeau, há uma
tendência do historiador de reviver um passado e de restau-
rar um esquecimento de homens e das suas realizações dei-
xadas. Encarar a história como operação historiográfica para
Certeau seria, "de maneira limitada compreendê-Ia como re-
lação de um lugar e de procedimentos, entendendo a com-
binação de um lugar social, de práticas "Científicas" e de
uma escrita/Eu; relação a um lugar social a ser pesquisado,
Certeau faz a seguinte advertência:

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar
de produção socioeconômico, político e cultural". E
continuou: "Implica um meio de elaboração que circuns-
crito por determinações próprias: uma profissão liberal,
um posto de observação ou de ensino, uma categoria de
letrados, de artistas, etc." (grifo meu)

I CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2000. p.66.
___ .,p.66.
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São esses lugares separados pelo tempo, sem cair no
anacronismo da produção socioeconômico, político e cultural,
de ensino, de uma categoria de artistas que me levou a buscar
pistas e uma leitura mais detalhada e mais criteriosa sobre
as possíveis relações e produções no que diz respeito à arte,
especialmente a música e do seu sentido educativo.

Alguns motivos podem explicar a ausência de conhe-
cimento por parte dos professores: o não acesso à produção
historiográfica sobre o assunto, a profissão como "bico", a má
formação dos estudantes no curso de história (e aí me incluo
quando era aluno da Universidade) em relação às disciplinas
de metodologia e de didática, ou seja, a um processo que de-
veria obrigatoriamente existir na Universidade, um processo
continuado de formação de professores. Como a educação é
um processo, seria aconselhável que tais disciplinas fossem
ministradas por professores que tivessem no mínimo dez
anos de experiência no magistério no ensino médio, pois só a
teoria não basta, pois o ensino é uma prática.

Há poucos anos um supervisar de uma escola privada
(um homem culto e admirador da arte, especialmente a mú-
sica) chamou-me e pediu a minha opinião a respeito de um
livro paradidático que ele pretendia adotar nas séries do lQ

e 2!l do ensino médio. Tratava-se do livro: Brasil Século XX:
ao pé da letra da canção popular,de Luciana Salles Worms e
Wellington Borges Costa, prêmio Jabuti de 2003 de melhor
livro didático do ensino fundamental e médio.

Ao analisá-Io,disse-lhe: 'O livro é excelente, pois aborda
a história do Brasil a partir das canções, assim os alunos se
sentirão seduzidos e com certeza, ao ouvirem e interpretarem
as letras, irão interessar-se mais pela história daquele período ..
Pode e deve adotá-Ia'. No meio ano do segundo semestre do
ano letivo, ele chamou-me outra vez e disse: 'Os professores
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estão achando o livro muito ruim e o pior é que dizem que
não sabem trabalhar em sala com música e história, pois não
conhecem nem mesmo algumas canções e do que tratam as
letras. E disse: 'quero que você me ajude',

Daquele dia em diante, percebi a gravidade do proble-
ma e, não posso negar; a partir de então passei a acreditar na
ideia que eu não levava muito a sério, aformação de profes-
sores. Em verdade não era uma resistência deliberada (gratui-
ta); tampouco preconceito com o ideário dos pesquisadores-
-educadores que a defendiam, mas pela minha trajetória ao
aprender de forma empírica os procedimentos e métodos de
ensino no dia em que me determinei a levar o violão para a
sala de aula, pelas experiências passei a entender qual o mo-
mento ideal para trabalhar a música na aula.

Mas o dia o qual me determinei a levar o violão e tocar
em sala, nunca esquecerei. Foi em uma sala de cursinho com
cerca de duzentos e cinquenta alunos. Eu estava trabalhando
com a turma o período recente da História do Brasil, conheci-
do como regime civil-militar. Ao chegar com o violão, o coor-
denador perguntou para onde eu ia com aquele violão. Disse-
-lhe: 'Vou tocar para os alunos'. E ele disse: 'De jeito nenhum
isso vai dar confusão'. O supervisor que me conhecia, ao pre-
senciar a cena, disse-lhe: 'Pode deixar ele sabe o que faz'.

Depois de explicar por 20 minutos o período e as ques-
tões envolvendo militares (censura, prisões. exílios, tortura e
artistas), pedi que abrissem a apostila para cantar a canção,
Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil para analisar a letra
depois. A música não tem uma execução simples. Quando co-
mecei a cantar, os alunos acompanharam, então, subitamen-
te, no meio da canção faltou energia no colégio e a sala ficou
totalmente escura. Pensei por um instante, vai acontecer o .
que o coordenador prognosticara; vai dar confusão. Mas não
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parei de tocar e cantar e, para a minha surpresa, os alunos não
gritaram ou vaiaram como é mais ou menos comum nessas si-
tuações em sala de aula, Ao contrário, cantavam com emoção.
Devo admitir que fiquei arrepiado, e pensei: de hoje em dian-
te não deixarei mais de levar o violão, quando for pertinente,
para a sala.

Obviamente, hoje estamos trocando experiências com
outra geração que têm outras referências musicais e, portan-
to, outras audições. E, dependendo da escola e seus equipa-
mentos como multimídias e lousas digitais, as canções podem
ser trabalhadas não só apenas pela execução do professor ou
de um aluno, mas também pela imagem dos artistas interpre-
tando as canções.

No entanto, a música parece encontrar-se ainda nesse
desajuste no processo ensino-aprendizagem. De fato, os livros
didáticos têm melhorado bastante, sobretudo por não abor-
darem apenas as questões meramente políticas e econômicas
da história, mas trabalhando uma visão mais social e cultural,
todavia muito deve e precisa ser melhorado no que concerne
às outras áreas do conhecimento como a música, a poesia, o
teatro e o cinema no ensino de história.

O artigo pretende oferecer algumas indicações aos pro-
fessores sobre como trabalhar a música e a História do Brasil
com os alunos em sala. O presente artigo busca dar indicações
sobre o ensino, música e História do Brasil em fins dos anos
1950 e das décadas de 1960 e 1970.

Tratar-se-á, assim, esse artigo de experiências, movi-
mentos e músicas que tiveram início em fins dos anos 50 e
nos idos dos anos 70. no âmbito da cultura brasileira.

O governo do presidente Juscelino Kubistchek che-
gou ao poder em 1955. De modo genérico, ensina-se que seu
governo se caracteriza pela política do nacional-desenvolvi-
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mentismo, ou seja, a união do capital nacional com o capital
estrangeiro. Pela entrada de capital estrangeiro, que não es-
tava presente apenas na indústria automobilística, mas que o
presidente orgulhava-se da diversidade dos automóveis que
transitavam nas poucas ruas do Brasil (Rural Willys, Kombi,
Candango, Jeep, JK-FNM, Simca-Chambord etc). Dá-se ênfa-
se ao processo inflacionário que assolou o país.

Poucos professores enfatizam em suas aulas a invasão
da cultura, especialmente norte-americana no Brasil naque-
le momento (óculos ray-ban, jaquetas de couro, coca-cola), o
cinema e atrizes como Doris Day e Grace Kelly e na música o
rock and roll. Além disso, pelo que tenho obervado, a maio-
ria dos professores não abordam que no ano de 1955 surgiu o
ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros).Para os ise-
bianos, os intelectuais seriam os elaboradores de um projeto
de desenvolvimento para o país, o qual só seria viabilizado
pela tomada de consciência do povo conceber um movimento
de inspiração marxista aos intelectuais.

Em 1956,0 XX Congresso do Partido Comunista in-
fluenciará muitos artistas e intelectuais brasileiros. Foi assim
que surgiu o Teatro Novo, o Cinema Novo e os políticos de
Glauber Rocha e a Bossa Nova, inspirada no movimento de
vanguarda, chamado concretismo, na musicalidade do jazz e
na música clássica europeia. A canção que tocou no rádio e
popularizou a Bossa Nova foi a canção, Chega de Saudade de
Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

Vai minha tristeza
E diz a ela que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse
Porque eu não posso mais sofrer
Chega de saudade
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A realidade é que sem ela
Não há paz não há beleza
É só tristeza e a melancolia
Que não sai de mim
Não sai de mim
Não sai
Mas, se ela voltar
Se ela voltar que coisa linda!
Que coisa louca!
Pois há menos peixinhos a nadar no mar
Do que os beijinhos
Que eu darei na sua boca
Dentro dos meus braços os abraços
Hão de ser milhões de abraços
Apertado assim, colado assim, calado assim,
Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim
Que é pra acabar com esse negócio
De você viver sem mim
Não quero mais esse negócio
De você longe de mim
Vamos deixar esse negócio
De você viver sem mim

I"

o professor pode começar a sua aula sobre o governo
JK a partir da arte, especialmente com a canção explicando
que, apesar do romantismo das letras, os bossanovitas não
eram alienados, mas que havia divergência entre os jovens:
alguns diziam que era uma música de vanguarda; outros, que
era uma música alienada e alguns universitários que era um
mimetismo de jazz e da música clássica.

Em 1961, foi fundado, no Rio de Janeiro o CPC (Cen-
tro Popular de Cultura), órgão cultural da União Nacional dos
Estudantes. A ação filosófica dos cepecistas está diretamente
vinculada ao pensamento dos isebianos, ou seja, os cepecis-
tas desenvolveram uma concepção leninista segundo a qual
a vanguarda de esquerda e artística levaria à conscientização
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dentro de uma ação política, abordando a problemática da
cultura popular, especialmente a questão envolvendo folclore
e cultura popular.

Com o golpe civil-militar de 1964, alguns artistas de
uma vertente da Bossa Nova como Carlos Lyra, Edu Lobo e
Nara Leão, deixam a versão das canções de temas sobre "amor,
violão e flor" para comporem músicas políticas para o teatro
engajado de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Oduval-
do Viana Filho. O teatro Opinião com Zé Keti, João do Vale
e Nara Leão (que abandona o rótulo de princesinha da Bos-
sa Nova) para fazer uma arte política. Com problemas vocais,
Nara deixa o espetáculo e indica Maria Bethânia, que dá uma
interpretação densa e forte para a canção, Carcará de João do
Vale.

Carcará
Lá no sertão
É um bicho que avoa que nem avião
É um pássaro malvado
Tem o bico volteado que nem gavião
Carcará
Quando vê roça queimada
Sai voando, cantando,
Carcará
Vai fazer sua caçada
Carcará come inté cobra queimada
Quando chega o tempo da invernada
O sertão não tem mais roça queimada
Carcará mesmo assim num passa fome
Os burrego que nasce na baixada
Carcará
Pega, mata e come
Carcará
Num vai morrer de fome
Carcará
Mais coragem do que home
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Carcará
Pega, mata e come
Carcará é malvado, é valentão
É a águia de lá do meu sertão
Os burrego novinho num pode andá
Ele puxa o umbigo inté matá
Carcará
Pega, mata e come
Carcará
Num vai morrer de fome
Carcará
Mais coragem do que home
Carcará

o professor pode começar com a canção tomando al-
guns trechos para explicar as ideia de reforma agrária do
PCB, a concepção dos i ebiano da tomada de consciência do
povo pela condição social de miséria do sertanejo exposta na
letra, da função da arte política do cepecistas na interpretação
forte de Maria Bethânia ao cantar carcará, pega mata e come;
uma crítica direta às prisões e orturas praticadas pelo regime.

A reação truculenta do militares não tardou no meio
artístico com mais censura, p . ões, exílios e tortura. Em
março de 1968, no Rio de Janeiro em protesto contra a má
alimentação que era servida no r taurante universitário Ca-
labouço, foi morto a tiro pela polícia o estudante secunda-
rista Edson Luis. Cinquenta mil p oas (estudantes, artistas,
intelectuais, entre outro ) foram ao enterro do secundarista,
numa grande passeata de pro esto contra o regime militar.

Como indicação o prof or pode utilizar o depoimen-
to do compositor Márcio Borges obre a canção, Menino par-
ceria de Milton nascimento e Ronaldo Bastos para explicar o
conflito envolvendo estudantes que partiram para a luta ar-
mada como solução, dos que optaram pelo teatro, dos que op-

WAGNER Jost SILVA DE CASTRO· RAI U DO HMO DE PAULA VASCONCELOS JÚNIOR·
STANLEY BRAZ DE OLIVEIRA



taram pela música contra o autoritarismo dos militares. Sobre
a canção e o ambiente político da época, o compositor Márcio
Borges fez o seguinte relato:

"Menino" mexeu comigo. Era um tributo ao estudante
Edson Luís, morto no Rio de Janeiro durante manifes-
tação na porta do "bandejão" universitário. Chorei ao
cantar aqueles versos escritos em letra miúda, num pa-
pel que Ronaldo segurava com mão trêmula, enquanto
Bituca virava um lamento vindo lá do fundo, voz e violão.
Essa música ficou guardada durante anos, só para nosso
consumo interno. O tema era doloroso demais e nenhum
de nós queria parecer oportunista. Qnanto a Ronaldo,
estava envolvido demais. Atrás da Cara de Anjo estava
um cara destemido. Talvez precisasse dar um tempo
fora do Brasil, se as coisas piorassem.3

Quem cala sobre teu corpo
Consente na tua morte
Talhada a ferro e fogo
Nas profundezas do corte
Que a bala riscou no peito
Quem cala morre contigo
Mais morto que estás agora
Relógio no chão da praça
Batendo, avisando a hora
Que a raiva traçou no tempo
No incêndio repetido
O brilho do teu cabelo

Bituca, como era conhecido Milton Nascimento entre
os amigos, já havia se destacado nos festivais da canção e era
um nome importante na MPB. Na passeata dos Cem Mil, pri-
meira reação organizada da sociedade civil contra a ditadura,
Milton estava lá de braços dados com outro nome importante
da música, Chico Buarque.

3BORGES, Márcio. Os sonhos Ilão envelhecem: histórias do Clube da Esquina.
2. ed. São Paulo: Geração Editorial, 1996. p. 180
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Antes, em 1967, por ocasião do JII Festival de MPB da
TV Record ou O Grande Festival de 1967 acontecerá a invenção
da MPB (Música Popular Brasileira). As gravadoras passaram
a interferir diretamente na estrutura do festival, especialmente
de olho nos novos intérpretes e, assim, o mercado estimulava
os patrocinadores e, obviamente, a própria emissora.

Porém, a utilização de guitarras no festival causou uma
querela entre os artistas: de um lado, os artistas que encabe-
çavam a passeata da Frente Única da MPB; de outro lado, os
artistas que defendiam o Manifesto do iê-iê-iê contra a onda
de inveja. Partindo do Largo São Francisco ao Teatro Para-
monunt, no dia 18 de julho de 1967, os artistas defensores da
Frente Única da MPB - Elis Regina, Edu Lobo, Jair Rodri-
gues, Gilberto Gil dentre outros, que, inicialmente buscavam
promover o novo programa Noite de MPB,da TV Record, aca-
baram formando uma passeata de caráter ideológico contra o
iê-iê-iê e contra a utilização de guitarras elétricas no festival.

Mesmo com discussão e passeata, as guitarras foram
utilizadas no festival, especialmente por Caetano e Gi1. O re-
sultado do festival ficou assim: 1º lugar Ponteio (Edu Lobo
/ Capinan); 2º lugar Domingo no Parque (Gilberto Gil); 3º
lugar Roda Viva (Chico Buarque); 4º lugar Alegria, Alegria
(Caetano Veloso) e sº lugar Maria, Carnaval e Cinzas.

Com o fim do festival, surge o Tropicalismo e, a partir
desse momento, a música brasileira não seria mais a mesma.
Seu caráter estético, anárquico, transgressor, e as apresentações
espalhafatosas no programa Divino Maravilhoso escandalizava
parte dos civis conservadores e dos militares da linha dura. Mas
o Tropicalismo teve vida curta de 1967 a dezembro de 1968.

Como indicação, pode-se pontuar que, além das ima-
gens dos tropicalistas apresentando-se no programa, o pro-
fessor pode se utilizar de um trecho do livro Tropicália: a
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história de uma revolução musical de Carlos Calado e a in-
terpretação da canção, Boas Festas para explicar o AI-S e o
fatídico final de 1968.

Cassiano Gabus Mendes fez o que pôde para amenizar
a violência daquela cena, exibida durante o programa Divino,
Maravilhoso na noite de 23 de dezembro, antevéspera do atal
de 68. Cantando a marchinha Boas Festas, uma das preciosida-
des musicais do baiano AssisValente, Caetano Veloso apontava
um revólver, engatilhado, para a própria cabeça e cantava+

Anoiteceu, o sino gemeu
E a gente ficou feliz a rezar
Papai Noel, vê se você tem
A felicidade pra você me dar
Eu pensei que todo mundo
Fosse filho de Papai Noel
E assim felicidade
Eu pensei que fosse uma
Brincadeira de papel
Já faz tempo que eu pedi
Mas o meu Papai Noel não vem
Com certeza já morreu
Ou então felicidade
É brinquedo que não tem

A brutalidade da cena havia sido inspirada no filme
Terra em Transe, de Glauber Rocha e provocou indignações
na tradicional família brasileira e telespectadores de cidades
do interior que reagiram enviando cartas à emissora, no caso,
a TVTupi.

OAto Institucional nQ S havia sido imposto numa sexta-
-feira, 13; eliminando os direitos individuais e dando plenos
poderes ao Executivo. Assis Valente, negro, ex-menino de rua

4 CALADO, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução musical. 2. ed. São
Paulo: Ed. 34, 1997. P·250-251

MÚSICAEM SALA DE AULA EENSINO DE HISTÓRIA ~ 67



na Bahia e bissexual, chegou ao sucesso. Depois de duas ten-
tativas, Valente se suicidou aos 47 anos.

Assis Valente, que era também alcoólatra, numa noite
de Natal em um momento de depressão, ao sair pelas ruas a
observar os pobres nas praças e sem ceias de natal, compôs
a canção, Boas Festas que ironicamente tornou-se o hino da
atmosfera natalina de fim de ano. Observe que o programa
aconteceu no dia 23 de dezembro de 1968, ou seja, dez dias
após o famigerado AI-5. Aproveitando a atmosfera natalina, a
forte cena apresentada pelos tropicalistas não apenas busca-
va afrontar a tradicional família brasileira, mas, ao apontar o
revólver para a sua cabeça, Caetano fazia uma ferrenha crítica
aos militares pelas (prisões, tortura e exílios) deixando filhos,
filhas, mães e pais longe de suas famílias na noite de Natal.

Em verdade, o programa não tinha muita audiência,
mas muitos policiais à paisana frequentavam o auditório da
TV Tupi. Resultado da transgressão tropicalista, o programa
Divino, Maravilhoso permaneceu no ar apenas cinco sema-
nas e já no dia 28 de dezembro, Caetano e Gil encontravam-
-se presos em duas celas minúsculas no quartel da polícia do
Exército, no Rio de Janeiro.

Presos em celas separadas e incomunicáveis, por dois
meses, para os amigos, Gil e Caetano estariam mortos. Na
prisão, enquanto Caetano revoltava-se, discutia e se exaltava
com os policiais, Gil ficara mais introspectivo, tornou-se vege-
tariano e mudou a religião.

Por indicação, a partir da prisão e do processo criativo
da canção, Aquele Abraço de Gilberto Gil, o professor poderá
pela experiência do artista entender a história do Brasil da-
quele momento e compreender que a música não é história,
mas que a música faz parte dela. Sobre sua prisão e o processo
criativo da canção, vale a pena a narrativa de Gil:
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Meses depois de solto, em vim ao Rio tratar da questão
da saída do Brasil com o Exército. a manhã do dia da minha
volta para Salvador, fui visitar Mariah Costa, mãe de Gal; ali,
na casa dela, eu ideei e comecei. Aquele Abraço. Finalmente
eu ia poder ir embora do país e tinha que dizer "bçe, bye";
sumarizar o episódio todo [...]. Que outra coisa para um com-
positor fazer uma catarse senão uma canção. o aviao mes-
mo eu terminei a música, escrevendo a letra num papel qual-
quer, um guardanapo e mentalizando a melodia. [...] Quando
eu cheguei à Bahia, eu só peguei o violão e toquei; já estava
comprometido afetivamente com a canção. Aquele Abraço,
Gil! - Era assim que os soldados me saudavam no quartel,
com a expressão usada no programa do Lilico, humorista em
voga na época, que tinha esse bordão. [...] Mas eu aprendi a
saudação com os soldados. Eu não tinha televisão na prisão,
evidentemente [...]. O reencontrar a cidade do Rio na manhã
em que nós saímos da prisão e revimos a avenida Getúlio Var-
gas ainda com a decoração de carnaval foi o pano de fundo
da canção. Na minha cabeça, "Aquele Abraço" se passa numa
Quarta-Feira de Cinzas; é quando o "filme" da música é em
mim mentalmente locado.s

o Rio de Janeiro
Continua lindo
O Rio de Janeiro
Continua sendo
O Rio de Janeiro
Fevereiro e março
Alô, alô, Realengo
Aquele Abraço!
Alô torcida do Flamengo
Aquele abraço

5 RENNó, Carlos, (Org), Gilberto Gil: todas as letras. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996. p.rio.
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Chacrinha continua
Balançando a pança
E buzinando a moça
E comandando a massa
E continua dando
As ordens no terreiro
Alô, alô, seu Chacrinha
Velho guerreiro
Alô, alô, Terezinha
Rio de Janeiro
Alô, alô, seu Chacrinha
Velho palhaço
Alô, alô, Terezinha
Aquele Abraço!
Alô moça da favela
Aquele Abraço!
Todo mundo da Portela
Aquele Abraço!
Todo mês de fevereiro
Aquele passo!
Alô Banda de Ipanema
Aquele Abraço!
Meu caminho pelo mundo
Eu mesmo traço
A Bahiajá me deu
Régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu
Aquele Abraço!
Prá você que me esqueceu
Ruuummm!
Aquele Abraço!
Alô Rio de Janeiro
Aquele Abraço!
Todo o povo brasileiro
Aquele Abraço!

Ironicamente, Aquele Abraço foi uma das músicas mais
populares e tocadas e o segundo mais vendido compacto de
Gilberto Gil.
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Com os exílios de Chico e Gil para a Inglaterra, outros
se seguiram, Vinícius de Moraes, Toquinho e Chico Buarque
que partiram como um rabo de foguete para a Itália. Talvez
por músico e ser e não letrista e não ter uma participação no
âmbito da política, os militares permitiram o retorno de To-
quinho ao Brasil. Ano 1969, mas antes de partir Toquinho fez
uma visita a Chico Buarque em seu apartamento na Itália,
mostrando-lhe uma composição (samba) sem letra a qual ex-
pressava o sentimento de saudade da terra natal. "Chico es-
creveu os versos finais aproveitando o portador: Diz como é
que anda / Aquela vida à toa / E se puder me manda/Uma
notícia boa.6 Vinícius se tornou parceiro de Toquinho e Chico,
em Samba de Orly (nome do aeroporto de Paris, cidade dos
exilados) inserindo os versos que a censura não gostou: Pede
perdão / Pela Omissão / Um tantoforçada. Barrada pela cen-
sura, Omissão teve de virar duração e Um tanto forçada vi-
rou dessa temporada.

Vai, meu irmão
Pega esse avião
Você tem razão de correr assim
Desse frio, mas beija
O meu Rio de Janeiro
Antes que um aventureiro
Lance mão
Pede perdão
Pela duração dessa temporada
Mas não diga nada
Que me viu chorando
E pros da pesada
Diz que vou levando
Vê como é que anda
Aquela vida à toa

6 WORMS, Luciana Salles; COSTA, Wellington Borges.Brasil Século XX: ao pé da
letra da canção popular. Curitiba: Nova Didática, 2002, p. 114

MÚSICA EM SALA DE AULA EENSINO DE HISTÓRIA ~ 71



E se puder me manda
Uma notícia boa
Pede perdão
Pela omissão um tanto forçada
Mas não diga nada
Que me viu chorando
E pros da pesada
Diz que vou levando
Vê como é que anda
Aquela vida à toa
Se puder me manda
Uma notícia boa

Impossibilitada pelo AI-S do exercício dos direitos de-
mocráticos alguns grupos de esquerda, como o MR-8, a VPR
e a ALN, radicalizaram optando pelo luta armada urbana, se-
questrando diplomatas e assaltando bancos. O PC do B, por
outro lado, inspirado na re olução chinesa, optou pela guerri-
lha rural tendo como foco a região do Araguaia. O Partido ti-
nha como estratégia a politização dos camponeses e a marcha
revolucionária partindo do campo para a cidade para derru-
bada do regime civil-militar.

Mas, o Brasil não se resumia à arte do futebol, de can-
ções e de festivais; nem tudo era divertimento, embriaguez e
alegoria. Outros jovens enveredaram pela política e, em par-
ticular, pela luta armada. Foram perseguidos, presos, tortu-
rados e pagaram com a própria vida, ao lutarem, de alguma
forma, por causas diversas contra o regime civil-militar. Tal-
vez o evento mais marcante tenha sido a resistência estudan-
til contra a ditadura militar. Esse e ento aconteceu em 12 de
outubro de 1968, e reuniu entre 800 e 900 estudantes de todo
o país em Ibiúna, um sítio no interior de São Paulo, para o
Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Aresistência estudantil não se resumia apenas aos jovens
do sudeste e sul do país. Representando o recém- eleito DCEda
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Universidade Federal do Ceará, foram o vice-presidente, Faus-
to Nilo, estudante de Arquitetura, e o presidente da chapa, José
Genoíno. Participaram, também, desse Congresso, o estudante
de Química da Universidade Federal do Ceará, Bérgson Gurjão;
Pedro Albuquerque, membro do Partido Comunista do Brasil e
Mércia Pinto, ex- integrante do CPCem Fortaleza, militante do
PC do B, formada em Serviço Social e, em 1968, estudante do
Curso Superior de Música do Conservatório Alberto Nepomu-
ceno, e o dominicano cearense que morava em São Paulo, Tito
de Alencar Lima. A repressão reagiu contra aquele grupo de
estudantes, prendendo-os. João de Paula, na época, estudante
de Medicina, dividiu a cela com Fausto Nilo com os quais mais
trinta pessoas dividiram um cubículo por dez dias.

Enquanto o vice-presidente Fausto Nilo volta-se para o
lado cultural, musical como letrista; por outro lado, o presi-
dente do DCE, José Genoíno, e os estudantes de química, Bér-
gson Gurjão e Pedro Albuquerque, embrenham-se na guer-
rilha rural do Araguaia. Ednardo relatou que Bérgson Farias
era seu primo segundo e, depois de morto, haviam-no decapi-
tado e usado sua cabeça como bola de futebol e que Genoíno
tinha sido um dos poucos sobreviventes.

Conversando com Ednardo acerca da ditadura, movi-
mento estudantil e da guerrilha, foi-lhe perguntado se a sua
canção Araquaia seria uma homenagem à guerrilha, que leva
esse nome. Segundo ele, foi a primeira música gravada no Brasil
que falava, explicitamente, o nome da guerrilha a qual os milita-
res ocultavam dos noticiários. Contou que se lembrava muito de
José Genoíno porque era líder estudantil e havia feito algumas
disciplinas com ele na faculdade. Relatou que certa vez, ao ter-
minar a aula, Genoíno teria pedido carona para deixar um tra-
balho na casa de um amigo. Ao chegar à praça José de Alenear
com seu velho e bom fusquinha 68, Genoíno pediu que paras-
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sem o carro, dizendo que voltaria logo. De repente, Genoíno vol-
tou correndo, entrou no carro e pediu que Ednardo saísse, uma
vez que a polícia o estava procurando. Assim narrou Ednardo:

Que loucura Genoíno o que esta acontecendo? [...] Eu
fiquei apavorado. Meti a primeira no carro e arranquei.
Porque naquela época de repressão quando você recebe
um aviso desse, é bom acreditar. [ ...] Porra! O que você
foi fazer? "Fui fazer um discurso rápido numa mani-
festação estudantil. Gritei, abaixo a ditadura! Ele fez
um discurso rápido, mas muito inflamado, aí a polícia
realmente veio atrás dele e de mim, que estava dirigin-
do. Parecia aqueles filmes. Então, quando chegamos na
esquina da Duque de Caxias o sinal estava vermelho:
passei e dobrei a esquerda. Impedido pelos outros carro
o camburão da polícia não conseguiu alcançar a gente."

Em um ônibus fazendo o translado entre Rio de Janeiro
e São Paulo, por intermédio de um amigo estudante de Forta-
leza, Ednardo soube que José Genoino estava na clandestini-
dade, na guerrilha do Araguaia. Sabendo desse fato, o artista
pensou em fazer uma canção sobre essa guerrilha, ao gravar o
disco "Ednardo", ele incluiu a canção Araguaia.

Quando eu me banho no meu Araguaia
E bebo da sua água sangue fria
Bichos caçados na noite e no dia
Bebem e se banham eles são comigo

Triste guerrilha companheiro morto
Suor e sangue, brilho do corpo
Medo só
Mas se o corpo desse pó é pó
Um círio da luz dessa dor
Violento amor há de voar"

7 Entrevista com o cantor e compositor Ednardo em um hotel na Praia de Iracema
em Fortaleza no dia 21.03.2003, p. 9
8 EDNARDO. Sony Music. Compact Disc, Remasterizado. Faixa 10, "Araguaia",
música e letra de Ednardo.
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Ai> expressões, banho no meu Araguaia / bebo da água
de sangue / triste guerrilha companheiro morto, evidencia-
vam o desconforto, a critica e o mal-estar do cantor com a
brutalidade dos militares para com os estudantes. Como era
de se esperar, a música foi censurada, e o disco levou meses
para ser liberado ao mercado fonográfico.

Em uma entrevista concedida por Ednardo a Revista Do-
mingo do Jornal do Brasil em 1987, quando indagado sobre a
Padaria Espiritual, "Ednardo se dirigiu à estante e trouxe um li-
vro sobre o movimento e aponta um trecho: Olha só que barato:
Artigo 26 - São considerados, desde já, inimigos naturais dos
padeiros: o clero, os alfaiates e a polícia. Nenhum padeiro deve
perder a ocasião de patentear o seu desagrado a essa gente."?

Eis a letra da canção, Artigo 26

Olha o padeiro entregando o pão
De casa em casa e entregando o pão
Menos naquela, aquela, naquela, aquela não
Pois quem se arrisca a cair no alçapão?
Pois quem se arrisca a cair no alçapão?
Anavantu, anavantu, anarriê
Nêpa dê qua, nêpa dê qua, padêburrê
Igualitê, fraternitê e libertê
Mercibocu, mercibocu
Não háde que
Rua formosa, moça bela a passear
Palmeira verde e uma lua a pratear
Um olho vivo, vivo, vivo a procurar
Mais uma idéia pro padeiro amassar
Anavantu, anavantu, anarriê
Nêpa dê qua, nêpa dê qua, padêburrê
Igualitê, Fraternitê e liberte
Mercibocu., mercibocu
Não há de que
Você já leu o artigo 26

9 Revista Domingo do Jornal do Brasil, 1987
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Ou sabe a estória da galinha pedrês
E me traduza aquele rock para o português
A ignorância é indigesta pro freguês
A ignorância é indigesta pro freguês
Anavantu, anavantu, anarriê
Nêpa dê qua, nêpa dê qua, padêburrê
Igualitê, fraternitê e libertê
Mercibocu, mercibocu
Não háde que

Você queria mesmo, é ser um sanhaçu
Fazendo fiu e voando pelo azul
Mas nesse jogo lhe encaixaram, e é uma loucura
Lá vem o padeiro, pão na boca é o que te cura
Lá vem o padeiro, pão na boca é o que te cura
Anavantu, anavantu, anarriê
Nêpa dê qua, nêpa dê qua, padêburrê
Igualitê, fraternitê e libertê
Mercibocu, mercibocu
Não há de que 10

Ao ser perguntado se havia uma relação direta da can-
ção, Artigo 26 com a Padaria Espiritual e do seu caráter anár-
quico, o artista comentou:

O espírito é mais amplo que este na canção: "Artigo
26" e, em outras como "Berro", "Abertura", "Padaria
Espiritual", do disco que gravei em 1976, mas não exa-
tamente "anárquico"; neste mesmo disco tem canções
românticas e outras líricas. Para realizar músicas e
letras, não me aliei de forma incondicional a algum
tipo de pensamento político / existencial. Percebi que
sempre é necessário ir além disso; Ao pinçar do estatuto
da Padaria Espiritual- o Artigo 26 - realizei uma ponte
com os tempos que estávamos vivenciando de repressão
política e artística, mas não só isto, tem também a sinali-
zação de outras formas de ver o mundo. A concepção da
letra, a meu ver, bem-humorada, vai mais pelo "drible"
ao index repressivo da época, você já pensou em plena

10 Disco, "Berro'jEdnardo. ReA, 1976.
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ditadura cantar "igualdade fraternidade e liberdade"
e falar de um movimento de jovens que contestavam
o poder estabelecido no século XIX, usei da estratégia
de foco em outro século passado, pois já haviam proi-
bido a música "Do Boi só se perde o Berro" e também
tinha a música "Passeio Público", e os censores federais
podiam ser obtusos, mas não eram burros. o ano do
lançamento do disco "Berro" - 1976, realizei um show
em TabubajCeará, ao cantar "Artigo 26" fui preso "de
forma relâmpago" ao sair do palco. 11

A canção Artigo 26 foi executada em todo o país. Sobre o
show do MAM e do repertório, segundo o jornal, o artista voou
para os braços do público e consolidou a sua carreira. O Jornal
O Globo, assim fez menção ao show:

o cearense mostrou um trabalho bonito, maduro e
equilibrado, sem que represente qualquer acomodação
ou aburguesamento criativo (grifo meu). [...] Além de
um repertório amplo e inquieto e com momentos de
intensa luz."

Além da referência direta à Rua Formosa, sede da cria-
ção da Padaria e da alusão às palavras libertárias da Revolução
Francesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade), no mesmo
disco o ex-universitário revela mais do seu conhecimento, ou
talvez do seu encantamento, a respeito da Padaria Espiritual
em outra canção do disco, "Padaria Espiritual".

Ao tentar compreender as origens das músicas, seus es-
paços de criação e a partir de suas letras as relacionando as
condições políticas, econômicas, sociais e culturais do perío-
do, penso com as indicações oferecer uma contribuição par-
cial e provisória a respeito do ensino de história e música na
sala de aula.

..
I:
"
I

11 EDNARDO, Op. cit., p. 2

12 o Globo. 03.05.1977
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SER PROFESSOR NO SÉCULO XXI: ENTRE A FALTA DE OpçÃO E A
COMPLEXIDADE GLOBAlIZADA

Francisco Egberto de MeIo

Este artigo tem por objetivo fazer algumas reflexões so-
bre a História de Pedagogia no Ceará e a formação de profes-
sores no tempo presente. Considerei importante fazer essas
ponderações tendo em vista o atual momento da educação
brasileira, posto que nunca se investiu tanto em educação
quanto nos últimos 15 anos. Durante este período cumpriu-
-se uma agenda que universalizou o ensino na escola básica,
ao mesmo tempo em que se investe significativamente na
formação e qualificação de professores, por meio de progra-
mas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), o Programa de Consolidação da Docência
(Prodocência) e o Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica (PARFOR), para citar os mais conhecidos.

Estes investimentos, no entanto, não foram ainda su-
ficientes na valorização do professor que enfrenta o mercado
de trabalho. Afinal, os salários e as condições de trabalho não
são exatamente os maiores atrativos para os profissionais da
educação básica. Vejamos alguns dados sobre os docentes da
Escola Básica, segundo o Censo Escolar de 2011, feito pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP):

• O Brasil possuía 2.039.261 professores, contra
1.972.333 do censo de 2009. Destes, 82% são mulhe-
res e 22% trabalham em duas ou mais escolas.

• Entre 2010 e 2011, houve um aumento de 7,6 % de
professores com ensino superior, na escola básica. o
entanto, 43,1% dos professores da educação infantil,
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31,8%dos anos iniciais do ensino fundamental; 15,8%
dos anos finais do ensino fundamental; 5,9% do ensi-
no médio, não possuem curso superior:

• Dos mais de dois milhões da educação básica, 380 mil
são alunos da educação superior; 185mil são matricu-
lados em Pedagogia e, destes, 110mil são estudantes
deEAD.

• O salário médio do professor da escola básica é 38%
menor do que o dos demais profissionais com nível
superior completo ou incompleto. Das 47 profissões
analisadas, a de professor de ensino fundamental das
séries iniciais fica na 31a posição,

• A média salarial destes professores é de R$1.454, en-
quanto a de corretores de imóveis é de R$2.291, de
caixas de bancos é de RS1.709, e de cabos e soldados
da polícia militar de RS1.744.

• Resultado: 10,5% dos professores da educação básica
possuem um ''bico'' fora do ensino.

• Dos 26 Estados mais o Distrito Federal: Alagoas,
Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe
não pagam o piso salarial nacional do magistério:

• Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará,
Piauí, Rio Grande do ~ orte, Roraima, São Paulo, To-
cantins não cumprem integralmente a lei, pois não
garantem que 1/3 da jornada de trabalho seja para
hora-atividade.

• Apenas Acre, Amazonas, Distrito Federal, Mato Gros-
so, Pernambuco e Rondônia cumprem a Lei do Piso.

Outros dados que tornam a profissão de professor nada
atraente são fornecidos por Alves e Pinto, "Remuneração e ca-
racterísticas do trabalho docente no Brasil: um aporte" (2013):
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20% dos professores pertencem a famílias cuja renda
per capita é de até um salário mínimo; 47,5% são os
principais provedores do lar; na educação básica, 82%
do magistério são constituídos por mulheres, que, além
das 40 horas semanais ou mais, dedicam uma média de
22 horas semanais à lida domésticas.

Quanto às escolas públicas, das 157.381, segundo o Cen-
so Escolar de 2011 (99,8% do total):

• 46,8% possuem sala dos professores;
• 27,4% possuem biblioteca;
• 14,8% têm salas para leitura;
• 17,5% não possuem sanitário dentro do prédio;
• 14,3% não oferecem água filtrada.

Com relação à formação e exercício do magistério, não é
novidade que em todas as áreas existem professores que ensi-
nam em áreas para as quais não se formaram: 51 % das vagas
de licenciatura e pedagogia das IES são a distância, em insti-
tuições exclusivamente de ensino, em detrimento da pesquisa
e extensão. Tais condições desfavorecem a formação teórica e
prática do magistério, o desenvolvimento de estágios de do-
cência e a formação cultural mais ampla, necessária à atuação
docente na educação básica.

Diante de tais dados pode-se perguntar: Por que alguém
decide ser professor?

Tentando responder, creio ser possível levantar algu-
mas reflexões que poderão nos ajudar a pensar o processo de
formação para o exercício da docência nas escolas da rede bá-
sica de ensino.

Pode ser um pouco arriscado, mas afirmo que ser pro-
fessor não é exatamente uma escolha, mas uma falta de op-
ções. Essa não é uma característica somente do Ceará, nem

SER PROFESSOR NO SÉCULO XXI: ENTRE A FALTA DE opçÃO E A COMPLEXIDADE GLOBAlIZADA ~ 83



uma especificidade de determinada área de conhecimento,
mas de todos os cursos de formação de professores deste País.
Sempre que é possível, os candidatos a uma vaga em uma IES
buscam cursos mais atrativos financeiramente e com condi-
ções de trabalho. O resultado é que quase sempre os alunos
que ingressam nas licenciaturas são os alunos com pouca "ba-
gagem", ou seja, com

conhecimentos procedimentais que propiciam o acesso
aos conhecimentos escritos, ao domínio da leitura e a
escrita, e um conhecimento que dialoga com outros, a
vivência cultural que opde ter origem familiar ou esco-
lar. (ROCHA,2013, P.154-1SS).

Não por acaso, o governo federal resolveu estabelecer
uma nota mínima de corte no ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio), para os candidatos a uma vaga em cursos de
licenciatura. O que o Ministério da Educação constatou, e não
é novidade para quem trabalha com educação e formação de
professores, é que normalmente o alunos que ingressam nos
cursos de licenciatura não são o alunos mais brilhantes do
ensino médio, estes preferem os cursos de Medicina, Direito e
algumas engenharias, dentre outro .

Se serve de alento, esse é um problema que afeta não
apenas o Ceará, como pode ser constatado por Sacristã, Uni-
versidade de Valencia, Espanha:

Os melhores titulados ao menos em meu país, não cos-
tumam seguir os estudos de formação do professorado.
Com isso, de um ponto de vista estritamente social, as
condições de formação nunca serão as melhores pos-
síveis como podem ser os estudos de medicina, de leis
etc. (SACRISTÃ,2002, p. 84).

Ou seja, os cursos de formação de professores não apro- .
veitam os melhores alunos que saem da escola básica para uti-
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lizá-los como futuros formadores de cidadãos. Os alunos que
entram nos cursos de licenciatura, salvo raras exceções, não
trazem um cabedal cultural geral que possa auxiliá-Ias em sua
formação e na sua prática futura como professor e, ninguém
pode dar o que não possui. Assim, se considerarmos que o sa-
ber fazer do professor envolve diversos saberes, pode-se dizer
que na disputa profissional das licenciaturas com os demais
cursos de formação superior, já partimos muito depois de fei-
to o disparo da largada, por falta de preparo anterior.

Por outro lado, muitos dos "alunos de pouca "bagagem"
vêm de camadas sociais menos favorecidas e necessitam in-
gressar o mais rápido possível no mercado de trabalho, e, por
isso, buscam os cursos aligeirados que simplificam o ofício do
professor a um único dos pilares da formação acadêmica, des-
considerando a pesquisa e extensão.

Enquanto isso, aumenta cada vez mais o grau de com-
plexidade do tecido social no qual a escola se insere, o que exi-
ge do professor ser muito mais do que apenas um profissional
capaz de mobilizar algumas ferramentas da arte de comunicar
e de controlar alunos para que fiquem bem comportados, en-
quanto o sábio mestre transmite os conhecimentos acumula-
dos ao longo de sua experiência. Na contramão das complexas
mudanças globais, intensifica-se o processo de proletarização
e precarização do magistério. O ato de ensinar muitas vezes
fica restrito à transmissão dos conteúdos listados no livro
didático e nos currículos escolares. Sem grande arcabouço
cultural inicial e sem uma boa formação, muitos professores
continuam "dando aulas", como cinquenta anos atrás, mui-
tos até pior. Considerando as exigências atuais, somos piores
professores que nossas professoras em nossa formação bási-
ca..Apesar de muitas delas não terem passado pelos bancos da
Universidade.
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No mu.nà..ollo..u.ià..ocontemporâneo no o..u.al"seus mem-
bros mudam num tempo mais curto do que aquele necessá-
rio para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de
agir" (BALMAN,2007, P.7), exigem-se professores maleáveis,
adaptáveis e flexíveis frente às constantes mudanças quase
imperceptíveis de tão rápidas que são. A fluidez global não
coaduna mais com professores que restringem suas ações a
disciplinar alunos e transmitir conteúdos. Ao contrário, ne-
cessita-se de professores que consigam lhe dar com a amplitu-
de de conhecimentos acumulados e divulgados pelas diversas
formas de comunicação e que dominem as novas tecnologias
da informática, o que determina um elevado grau de comple-
xidade profissional.

Assim, precisamos de mais rigor na formação de profis-
sionais para dar conta dos diversos saberes e competências
como observam Tardif e Lessard (2009, P.9).

cultura geral e conhecimentos disciplinares; psico-
pedagogia didática; conhecimento dos alunos, de seu
ambiente escolar e de suas finalidades; conhecimento
das dificuldades de aprendizagem, do sistema escolar e
de suas finalidades; conhecimento de diversas matérias
do programa, das novas tecnologias da comunicação
e da informação; habilidade na gestão de classe e na
relações humanas, etc.

Além disso, precisamos formar professores com apti-
dões básicas que sejam capazes de gerar um ambiente mini-
mamente favorável ao processo de ensino-aprendizagem, que
inclua:

respeito ao aluno, habilidades de comunicação; capa-
cidade de empatia; espírito de abertura para diferentes
culturas e minorias; habilidade para colaborar com os
pais e outros atores escolares etc.; assim como uma boa
dose de autonomia e de um julgamento profissional
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respeitoso tanto das necessidades dos alunos quanto
das exigências da vida escolar e social. (TARDIF, 2009).

Diante desse quadro, desse choque de realidade e de ne-
cessidades, precisamos refletir sobre a relação entre o conhe-
cimento desenvolvido nos curso de formação de professores e
os saberes que os alunos trazem quando ingressam na Univer-
sidade. Normalmente, nossa cultura universitária bachareles-
ca nos induz à inserção de disciplinas teóricas nos primeiros
semestres e tendemos a cair em reflexões e diletantismos
completamente distantes da compreensão dos alunos. Termi-
namos por teorizar com nossos alunos sobre o que eles não
têm qualquer conhecimento prévio: Em História, por exem-
plo, trabalhamos com pesquisadores que desenvolveram seus
trabalhos e reflexões sobre o que se convencionou chamar de
História Antiga, quando muitos alunos não sabem sequer es-
tabelecer uma cronologia razoável sobre este período.

Não é novidade que muitos de nossos alunos chegam à
Universidade sem saber ler, os que sabem não leem, e muitos
dos que leem não entendem. Mesmo assim, são invitados a
ler extratos de textos de Bloch, Paul Ricouer, Le Goff, Darton,
Geertz, Ginziburg, Weber, Balman, Tardif, Forquin, Apple ....
O aluno faz uma disciplina, em alguns casos o curso inteiro,
sem ler um único livro de capa a capa. Estimulamos nossos
alunos a esmigalharem os fragmentos dos livros, de forma
quase canibal, para que sejam vomitados nas apresentações
dos famosos seminários.

Lemos Marx, sem considerar a historicidade na qual
se insere toda sua produção intelectual. Estamos lendo com
alguns alunos, e destes, alguns discutem Bourdieu, Foucault,
Habermas, Nietchsze, Derrida, Baktin, Benjamim, Gilles De-
leuze e Féliz Guatarri, mas não somos capazes de dar conta
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minimamente dos saberes que e "O "ema dimensão escolar
para qual estam os formando no- - alunos.

Há, portanto, uma co ~ ção muito clara: nossas
propostas curriculares de o -o de professores andam
muito longe dos saberes de nO:;':-;05-alunos e' mais distantes
ainda da complexidade escolar - quais estamos forman-
do nossos licenciandos.

Estamos na contramão - emandas sociais impostas
pela contemporaneidade e não é po falta de legislação e, bem
ou mal temos investimento - ,mas com resultados
ainda muito aquém do n o"

Os Parâmetros e Diretriz - C OcularesNacionais para
os diversos neveis e modali - e ensino, mesmo com to-
das as críticas que pos am iorizam um ensino arri-
mado na interface entre o "e - • s", _ o mesmo tempo, pro-
põem uma intervenção de aco o a capacidade cognitiva
do aluno, de forma a sub-i .• - compreensão do mundo
com o qual se inter-relaciona.. palavras, espera-se
que o aluno entenda o unive al se insere e como ele
pode interferir para modificá- o o.

Além disso, há renova - teóricas e metodológicas do
ensino e da aprendizagem no o campos disciplinares
que embasam parte considerá e, das práticas habituais de
milhares de professores da co a básica brasileira. Mesmo
com todos os problemas que no inquietam, não podemos
negar as inovações ocorridas) ao olharmos o ensino que se
tinha trinta anos atrás na escola fundamental, quando predo-
minava o foco na memorização e no acúmulo de informações,
sem relação com as problemáticas do cotidiano. No entanto,
estas modificações são mais resultantes do esforço individual
de cada professor que monta suas próprias táticas e estraté-
gias em busca da sobrevivência na profissão, e muito menos

.,.'.
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da formação que receberam em cursos iniciais e contínuos de
docência.

Também não podemos negar o esforço de professores
das áreas específicas de ensino e de estágio das graduações
que se propõem a formar futuros professores que favoreçam
o diálogo entre os conhecimentos de sua disciplina e a rea-
lidade cotidiana de seus futuros alunos. Porém, este esforço
torna-se quase sem efeito, tendo em vista que as demais áreas,
ainda que em cursos de licenciatura, continuam dando ênfase
à formação bacharelesca e livresca, como se não fosse o prin-
cipal objetivo de um curso de licenciatura formar professores.
O resultado é que, apesar dos PPPs destes cursos repetirem
incessantemente que formam o professor-pesquisador, não
formamos nem um nem outro.

Substituímos Projetos Políticos Pedagógicos das licencia-
turas, por considerá-Ias 'tradicionais', por Projetos fundados em
novas concepções pedagógicas e de ensino em acordo com as
atuais tendências de nossos campos acadêmicos, achando que
isso resolverá todos os problemas de formação dos professores.

Por descaso, desprezo ou desconhecimento, muitos pro-
fessores de cursos de licenciatura não acompanham os deba-
tes sobre cultura escolar e cultura da escola (FORQUIM 1993),
sobre a transposição (CHEVALLARD,1991)ou a mediação di-
dática (LOPES, 1999), ou sobre o currículo como resultado de
disputas, conflitos, afirmações, negociações e contradições po-
líticas e culturais, individuais e coletivas (ARROYO).Debates
que, entre outros aspectos, podem facilitar a compreensão das
teorias, práticas, recursos e métodos desenvolvidos no cotidia-
no da sala de aula e para que as aulas dos futuros professores
tornem-se mais dinâmicas e menos monótonas.

Se quisermos formar professores, estes devem ser ins-
trumentalizados para compreender os espaços e as culturas
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escolares nas quais precisam se inserir desde o momento mai
tenro de sua qualificação acadêmica. Evidentemente que a esta
instrumentalização deve-se somar as diversas abordagens de
cada campo científico correlato à disciplina pretendida na
formação. Ao mesmo tempo, a preparação para a docência
precisa ser acompanhada de uma encarnação antropofágica
de compromissos éticos por parte dos futuros professores que
possam desenvolver práticas futuras voltadas para práticas de
cidadania e de democracia comprometidas como os menos fa-
vorecidos da sociedade planetária.

Neste sentido, entendo que a formação para a docência
precisa ser desenvolvida tendo por base o diálogo permanente
os cursos de formação de professores das IES e os professores
da rede básica de ensino. Precisa-se de um colóquio que favo-
reça identificar e compreender o que pensam os profissionais
da escola básica sobre suas práticas e seus saberes, e como os
mesmos são adquiridos. Precisamos entender melhor como,
e o quanto, as mais variadas inovações dos processos de ensi-
no e aprendizagem se incluem nas escolas de educação bási-
ca; identificar e aprimorar a aproximação das práticas destes
professores com as atuais propo tas de ensino e educação es-
colar; perceber e repensar até que ponto a docência ofertada
pelos cursos de licenciatura se vinculam à formação para as
necessidades do mundo contemporâneo.

Ao mesmo tempo, necessitamos refletir sobre os "currí-
culos prescritos" (SACRISTÃ,1998, P.107) nas Instituições de
Ensino Superior e nas escolares públicas estaduais e munici-
pais de educação básica, para identificar até que ponto temos
nos constituído como professores reflexivos (SCHON, 1992) e
autônomos (CONTRERAS, 1997), e como pesquisadores ca-
pazes de pensar e (re) pensar nossas práticas, considerando o
meio no qual as desenvolvemos (ZEICHNER, 1998), e até que
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ponto temos colocado nossas práticas a serviço de transfor-
mações democratizantes (GIROUX, 1990) consubstanciadas
em ações concretas nos currículos realizados na escola básica.

Assim, considero que pensar a relação da formação
para a docência em IES com as práticas de ensino na e cola
básica passa por uma circularidade aberta e permanente de
troca de saberes na qual os cursos de formação de profe ores
recebem dos alunos que ingressam e que futuramente serão
professores que levarão para as escolas os saberes recebi-
dos na formação profissional. Circularidade aberta à medida
que estes saberes ao circularem entre a formação docente e a
Escola Básica, por veredas tortuosas, absorvem e (re)signifi-
cam outros saberes que se somam nos seus interstícios, como
verdadeiros fios condutores (TARDIF, 2010). Uma permuta,
portanto, que vai muito além da dicotomia entre a universi-
dade que forma professores e a escola básica que os recebe.

Portanto, o discurso dicotômico entre IES e escola bási-
ca pode ser superado quando se considera a noção de "entre-
-lugares" de Bhabha (2008, p. 20), segundo a qual "é na emer-
gência dos interstícios - a sobreposição e o deslocamento de
domínios da diferença - que as experiências intersubjetivas e
coletivas da nação [nationnes], o interesse comunitário ou o
valor cultural são negociados".

Esta negociação aberta "entre-lugares" IES-escolas é
reforçada pelo fato de muitos alunos procurarem suas esco-
las e seus antigos professores de origem para realizarem seus
estágios. Assim, embora se afirme que um dos objetivo fun-
damentais do estágio seja "propiciar eo]« aluno/a uma apro-
ximação à realidade a qual atuará" (PIMENTA, 2004, P-4S),
podemos afirmar que neste caso mais do que uma aproxima-
ção ocorre um reencontro com uma realidade da qual o aluno
já fazia parte antes de entrar na Universidade.
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Temos, portanto, uma troca de experiências entre os
professores das escolas de ensino fundamental e médio e os
alunos que estão prestes a adquirir o título de licenciados, que
voltam ao seu chão escolar na condição de futuros professo-
res. Mesmo quando os e tagiários não voltam para sua escola
de origem, levam a experiência adquirida quando estudantes
da escola básica para outro espaços, como é possível obser-
var nos depoimentos de profes ores que já foram alunos da
Universidade Regional do Cariri CGRCA)e hoje recebem alu-
nos estagiários.

O professor Diego', que concluiu o seu curso em 2008,

ressalta ao ser indagado obre a o que o levou a escolher o
curso de história para o ingr o na universidade, respondeu:

Eram duas as áreas que eu gostava ... Que eu achava
interessante e foram as duas áreas que eu tive bons
professores duran e o ensino fundamental e médio. Só
que eu gostava mui o da q estão da leitura, da questão
da reflexão, e alzuns pro e ores durante o ensino
médio, acabaram, õJll dizer assim, pela forma como
davam aula, como el trabalhavam o conteúdo, acabou
despertando um in e em realmente fazer história.

Observa-se que o prof or Diego deixa muito evidente
a influência que os professor da cola básica tiveram sobre
sua decisão, inclusive entre biologia e história.

Na mesma linha fala o pro es or Carlos Aparecido-

[...] desde o ensino médio que tive essa vontade. O pro-
fessor de história que eu tinha gostava das aulas dele e
me interessei pela disciplina, foi influência do professor.

1 Professor da Escola de Ensino Fundamental e Iédío Amália Xavier, em Juazeiro
do Norte, Ceará, terminou a licenciatura em História na URCA em 2008.

2 Professor da escola de ensino fundamental Josefa Alves, no município de Bar-
balha, concluiu o curso de História na URCA, em 2002
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Em outro momento da entrevista, o professor Diego
salienta, ao ser questionado sobre o distanciamento entre a
universidade e a escola básica:

[...] Existe esse distanciamento entre muitas vezes o que
você aprende, na universidade é muito teórico e você
muitas vezes não é nem esclarecido de como você vai
encontrar o sistema educacional básico. Quando eu cur-
sei a minha faculdade, as disciplinas de estágio foram no
sétimo e oitavo semestres, mesmo assim, ainda enfrentei
dificuldades dentro da sala de aula ... Eu penso que se
aluno desenvolver o estágio nos primeiros períodos do
curso, ele vai começará a entender a dinâmica da sala,
como se dá uma aula no ensino fundamental, no ensino
médio que é muito diferente da realidade da faculdade,
da sala de aula do ensino universitário.

Se não foi na universidade, inclusive nas aulas de está-
gio, tendo em vista o pouco tempo de sua realização e o des-
locamento com relação às aulas teóricas, por ser no final do
curso, quando as outras disciplinas já foram cursadas, que ele
aprendeu a "dar aula", é evidenciado no seu depoimento que
os mesmos professores que lhe influenciaram na decisão de
fazer o curso de história, também influenciaram e influenciam
em suas práticas de ensino.

O mesmo pode ser percebido na entrevista da professo-
ra Neuma," que concluiu seu curso em 1988:

época na qual só existia URCA para fazer uma escolha lá
dentro. [...] entram várias questões, inclusive a concor-
rência, eu sempre fui interessada e curiosa pela pesquisa,
sempre me interessei por leitura de mundo, de entender
a sociedade, já me chamava atenção as diferenças so-
ciais, quando eu era jovem, as desigualdades e sempre
me fascinou as aulas de história na minha fase escolar

3 Professora da Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, Juazeiro do
Norte, Ceará, formada em 1988, pela Universidade Regional do Cariri.
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É provável que a ideia de escolher um curso que possi-
bilitasse a pesquisa, entender a sociedade, e leitura do mundo
sejam elementos que a professora tenha adquirido no próprio
curso no qual se formou, mas o fascínio pela aulas de história
torna-se um fator decisivo para sua escolha, uma vez que não
podia fazer o curso de seu sonho, Psicologia, pois "não havia
o curso em sua região e a família não tinha condições de ban-
car os estudos fora". Se estas aulas fascinavam a professora
certamente lhe serviram, e servem de referência para desen-
volver suas aulas.

Já o professor Diego chama atenção para a importân-
cia das aulas teóricas da universidade, ainda que deslocada
da realidade da escola básica, logo estas também se tornam
importantes em suas práticas de ensino, pois, certamente não
foi durante sua formação no ensino fundamental e médio que
aprendeu que: ensinar história é:

[...] tentar mostrar que °conhecimento histórico não,
é algo encerrado, acabado, atrasado, velho, principal-
mente na realidade de hoje ... Então, a gente tenta, na
medida do possível, da realidade que a gente se encon-
tra, mostrar que °conhecimento histórico é atual, prá
tentar entender a realidade deles.

Assim, vale enfatizar que, apesar do constante discurso
da distância entre universidade e escola básica, e que não se
aprende a ser professor na universidade, mas sendo profes-
sor. É preciso destacar que estes dois saberes não são distan-
tes quanto parece, pois os mesmos se entrecruzam constan-
temente desde o momento em que o aluno faz a opção pelo
curso de licenciatura em história ao momento em que ele vol-
ta para a escola para realizar o seu estágio e ao longo de sua
vida profissional. Afinal, os critérios que os novos professores
utilizam para destacar este ou aquele professor como impor-
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tante nas suas escolhas e como bons professores, são adquiri-
dos, basicamente, nos cursos de formação.

Ou seja, as experiências que envolvem a prática de en-
sino são perpassadas por toda experiência de vida do profes-
sor, num movimento permanente de circularidade aberta de
saberes. Quando o aluno volta para a escola básica ele não ó
retoma os saberes do ser professor, tendo como referência
seus professores, como também usa os saberes adquirido na
universidade, mas, também traz novas experiências que ão
absorvidas pelo professor que o recebe como estagiário, como
se pode observar nas palavras da professora Neuma

[...] quando vocês chegam, a gente começa a encher de
perguntas, quais são autores que vocês estão vendo,
quais são as discussões que vocês estão tendo agora,
na universidade. É um momento que acaba sendo rico
prá todos nós, Pro estagiário, é uma oportunidade pra
ele visualizar a realidade de uma sala de aula, como é
que o professor se sai nas situações difíceis que surgem
na sala de aula.

Os d~poimentos dos professores demonstram que ou-
tros saberes se somam ao adquirido na vida escolar o sabe-
res adquiridos, por exemplo, os saberes dos livros didáticos,
o que se percebe na fala da professora Neuma, ao destacar o
momento de receber os alunos estagiários como

[...] uma experiência rica pros dois, a gente que ta fora
da sala de aula por muito tempo, longe da formação
acadêmica, de certa forma distanciada, muito mergu-
lhada no livro didático, por conta das necessidades (no
meu caso, eu trabalho três expedientes) me sobra pouco
tempo pra pesquisa e leitura de autores. Eu ficomuito,
sem querer, mais presa ao livro didático.

Mas não se pode esquecer que o livro didático do qual
a professora fala, traz as influências do saber acadêmico, pois

SER PROFESSORNO S~CULO XXI: ENTRE AFALTA DEopçÃO EACO PLUlD DE GLOBAUZADA -=:-. 95



96 ~ FRANCISCO EGBERTO DE ElO

fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD.I

cuja comissão que analisa e aprova ou não os livros é forma-
da essencialmente por professores que estão ligados às prá-
ticas de ensino nos cursos de licenciatura. Portanto, pensar
os saberes que envolvem o saber fazer do professor preci
considerar uma teia de saberes que envolvem elementos qu
se entrecruzam sem que se distingam em seu emaranhado d
complexidade.

Há de se considerar ainda que a professora reconhec
que, em boa medida, são as próprias condições de vida e de
trabalho que lhe aprisionam as leituras ao livro didático, d
onde se conclui que estas condições tornam-se, também, fato-
res condicionantes na formação e no saber fazer do professor

Por fim, as reflexões aqui expostas fazem considerar
que para definir os saberes que e emaranham na formaçâ
e práticas do professor, mais uma 'ez recorrendo ao entre-lu-
gares de Bhabha (1998, p.20), que "fornecem o terreno para
elaboração de estratégias de ubieti 'ação - singular ou cole '-
va - que dão início a novo o de identidade e postos ino-
vadores de colaboração e con ção, no ato de definir a pró-
pria ideia de sociedade . Ou e' a. a e cola de formação bási
pela qual o professor p o. - experiências de vida, o eu
de licenciatura, os livro didatieo . as relações com os alunos
e todas as experiências co .dian de cada um, compõem 0_

"entre-lugares" dos prof o que lhes possibilitam seus sa-
beres, estratégias, signo e idéia de sociedade, de escola e de
ser e fazer do professor em suas estratégias de enfrentamen
das dificuldades do dia a dia.
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A CONSERVADORA E O PROFESSOR: UM DIÁLOGO DE SIGNIFICAÇÕES

Regina CLáudia OLiveira da Silva
Ana Maria Leite Lobato

Introdução

o artigo apresenta dois textos, o primeiro trata de frag-
mentos biográficos de Nair de Moraes Carvalho, a primeira
mulher concursada para a Conservadoria de Museus no pri-
meiro concurso promovido para esse fim pelo Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP). O trabalho é de
destaque devido à relevância da ação social de seu pioneiris-
mo na conservadoria de museus e no desenvolvimento de seu
trabalho durante décadas no Museu Histórico Nacional, escri-
to pela mestre Regina Cláudia, professora do Colégio Militar
de Fortaleza. O segundo texto, escrito por Ana Lobato, mes-
tre em educação e professora do IFPA, trata de fragmentos de
história de vida de Washington Cordovil, professor da educa-
ção profissional altamente qualificado, que, através da narra-
tiva, expressou o significado de suas experiências como aluno
e professor na antiga Escola Técnica Federal do Pará, atual
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,
no qual continua na ativa, há quarenta anos contribuindo com
a educação profissional.

É na dimensão da história e memória, através da nar-
rativa, que os textos são apresentados em suas bases teórico-
-metodológicas. A partir da análise compreensiva weberiana
na primeira parte do texto buscamos os sentidos da ação so-
cial da conservadora; já na segunda parte, tratamos da sin-
gularidade do professor Cordovil em seu contexto, trazendo
o aspecto humano da narrativa à luz da compreensão e expli-
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cação em Paul Ricoeur. Nesse sentido, as referidas autoras se
esforçaram para compreender as personalidades investigadas
e suas significativas experiências.

Breves Considerações sobre a Primeira Conservadora de Museus do
Brasil

o objetivo deste trabalho não é biografar a vida produ-
tiva de dDona Nair de Moraes Carvalho junto à Museologia e a
Conservadoria no Brasil, mesmo porque esse espaço não seria
suficiente para enumerar sua importante obra, especialmen-
te no Museu Histórico acional. Objetivamos, sobremaneira.
elaborar uma breve narrativa compreensiva de como se tor-
nou a primeira mulher concursada para a Conservadoria de
Museus no primeiro concurso promovido para esse fim pelo
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP).
depois de ter ocupado esse mesmo cargo interinamente por
quase quatro anos, ou seja, de 193 a 1940. Queremos desta-
car seu pioneirismo em diver o momentos de sua inserção
na conservadoria de museus e no desenvolvimento de seu tra-
balho em décadas no MH. ~.

Na pesquisa dessa individualidade histórica não pre-
tendemos chegar a leis gerai que justifiquem uma unidade
rematada, causal e explicativa, da criação e desenvolvimen-
to biográfico de air de Ioraes Carvalho naquele momento
histórico. Partimos da percepção weberiana, no conhecimen-
to não nomológico, percebido como sendo o conhecimento
avesso às leis reguladoras da ação voluntária dos sujeito
da história, pois as possíveis regularidades negariam a ação
voluntária, em sua essência, bem como os próprios sujeito
da ação social e da história. Segundo Martinho Rodrigue
(2009, P-433):
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A sistematicidade teórica é típica das ciências nomo-
téticas. Na ausência de leis falece toda a explicação
sistemática, generalizável. Airregularidade que resulta
da ação voluntária dos sujeitos, nos limites dos graus de
liberdade das circunstâncias, firma a relativa liberdade
dos sujeitos da História, o que equivale a negar todos os
determinismos. E sem determinismo não há lei. Sem lei
não pode haver generalização.

Nair de Moraes Carvalho é de Salvador (BA) e nasceu
em 27 de julho de 1914. Muito jovem migrou para o Rio de
Janeiro e passou a estudar no Britisli American School. Para
uma jovem nas primeiras décadas do século XX, Nair teve
uma excelente formação escolar, própria da condição de uma
camada social mais abastada e com característica peculiar de
oferecer uma formação feminina para além das prendas do
lar. Matriculou-se no curso de Museus do Museu Histórico
Nacional em 1935, tendo colado grau, classificada em primei-
ro lugar, em dezembro de 1936, mesmo ano em que se forma-
ra bibliotecária pela Biblioteca Nacional. No Curso de Museus
estudava por paixão, o curso de Biblioteconomia fizera por
obrigação e imposição familiar.

Em longa conversa que tivemos com dona Nair, diver-
sas minudências conhecemos sobre seu percurso no MHN.
Brevemente, acerca de nosso entendimento sobre história e
memória, julgamos válido ressaltar a sua associação indelével.

Ferramenta essencial do laço social, a memória, seja in-
dividual ou coletiva, transformou-se, nos últimos anos,
em um dos componentes principais de exame dos his-
toriadores do tempo presente: a denominada "história
social da memória" procura problernatizar a memória
por meio da sua inscrição na história. Muito além que
um mero objeto da história, a memória constitui-se,
dentro desse novo aspecto de análise, uma de suas
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"matrizes". De acordo com Paul Ricoeur, conservar-se.
em derradeira instância, a privilegiada guardiã do que
"efetivamente ocorreu no tempo". Afiançando o prosse-
guimento temporal, a memória, fragmentada e plurali-
zada, coloca-se próxima da história pela sua "ambição de
veracidade". Atesta-se, enfim, uma associação indelével
entre a memória e a história (SILVA, 2013, p. 115).

Dona Nair nos recebeu em sua casa, dois dias após a
comemoração dos seus 99 anos. Com voz trêmula e memória
extraordinária, mesmo com falhas momentâneas, nos narrou
episódios de sua vida que naturalmente se confundem com a
história da instituição em que trabalhou.

E o meu irmão, que ele queria que eu fosse bibliotecá-
ria, e eu fazia o curso de Biblioteconomia também, de
manhã, era de oito ao meio-dia na Biblioteca Nacional.
e de uma as cinco era no Museu. O meu irmão só queria
a Biblioteca, aí dizia para mim: "que notas você tirou?"
Aí eu dizia que nove e dez no Museu.

- Tãoquero saber do Museu, eu quero saber da Biblio-
teca! Porque você vai trabalhar, porque tem concur o
para bibliotecária e não tem para conservador de museu.
Eu quero biblioteca!
- Tirei sete, tirei oito ...

Aí meu irmão:

- Eu já disse para você que não adiantam esses dez
que você tirou!
Quando eu fui nomeada eu disse para ele:
- Viu? Não precisou pedir para ninguém!

No ano de 1937, Nair fora nomeada para o cargo tempo-
rário de conservadora do MH . O Museu, que era dirigido por
Gustavo Barroso desde a sua fundação, em 1922, abrigava o
Curso de Museus e também a Inspetoria de Monumentos Na-
cionais. Ex-aluna do Curso de Museus, então conservadora in-
terina, Nair logo demonstrou sua inventividade e capacidade
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de tomar a seu comando uma série de atividades. Do Curso de
Museus, por exemplo, foi coordenadora por 23 anos. Também
foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora do MHN,
sempre interinamente.

O Luís Simões Lopes era presidente do D. P, não é?
E não fazia o concurso para COnservador de Museu
porque não tinha examinador para examinar no con-
curso. O funcionário do Mu eu. prof r. não podia.
[...] E o Dr. Barroso ficava com o funcionário antigos
que vinham de outras repartições. - q e não eram
museólogos. E os museólogos não eram ome.ados. E
o Dr. Barroso não tinha funcionário- .... oi ao Getúlio
(Getúlio Vargas, presidente do Brasil) e pediu: "olha,
eu tenho alunos se formando, mas e es não trabalham
porque o Luís não faz o concurso para CO ervador de
Museu". Ai o Getúlio disse que iria falar com o Luisinbo
para ele dar um jeito. Ai falou com L' imões Lopes
e o jeito que ele fez foi o seguinte: o do' - primeiro de
cada turma seriam nomeado Conserv or de Mu-
seus até o concurso. Então eu tinha i o rimeira da
minha turma e o LuizMarques Poliano ( de 1933)
tinha sido o primeiro da turma dele, aí no eou o dois.

Sua turma fora a quarta do Curso de M e . diploma-
da em dezembro de 1936. Nair destacara- e em primeiro lu-
gar na turma. Assim, pode ocupar o cargo de conservadora
no MHN. Nesse ínterim, traduziu para a Inspe oria de .10-
numentos Nacionais, instituição vinculada ao • n-u~,a Carta
de Atenas de 1931, primeira versão para a línzua portuguesa
desse documento denominado Conclusões da Conferencia de
Atenas soare Conservação e Restauração do _!onumentos
Históricos de 14 de dezembro de 1937. Passaria a fazer parte
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e da Saúde
com exercício no MHN a partir de 1940 depois que foi apro-
vada no concurso para ocupar o cargo definitivamente.
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Fui nomeada, fiz concurso em 1940, fui nomeada em
1937 e em 1940 eu fiz concurso e passei no primeiro
concurso de Conservador de Museu.

Perguntada sobre que monografia defendeu para apro-
vação no concurso, disse:

Defendi um trabalho obre armaria, porque justamente
quando eu fui trabalhar no Museu, o DI'.Barroso estava
organizando a sala de Armaria, e eu trabalhei com ele.
Aí é que eu fizArmaria, porque eu trabalhei com ele e
naquelas armas todas e ela sificando tudo com ele,
lógico que eu tinha que fazer a minha monografia sobre
Armaria, não é?

Assim, o Brasil passou a ter a presença do profissional
Conservador de Museu, por meio de concurso, no qual foi
aprovada Nair de Moraes Carvalho.

Sua monografia sobre Armaria merece um estudo à par-
te. Nesse momento, gostaríamo de elencar algumas caracte-
rísticas desse pioneiro trabalho. ~ armas são documentos
imprescindíveis ao estudo da história", adverte a autora logo
ao iniciar seus escritos. Sua ideia é o estudo das armas en-
quanto fontes históricas para a compreensão do momento
histórico de sua existência e seu u o facilitando o trabalho do
historiador e do conservador, uma vez que defende que para
um museu da categoria do ~lH~T exemplifica, é parte funda-
mental uma seção de Armaria e eu e tudo.

O trabalho de Nair lorae de Carvalho divide-se em
"estudo das armas em geral" e "e tudo das armas em relação
à história do Brasil em particular". Assim, estabelece um es-
quema explicativo a partir das aulas de Gustavo Barroso na
cadeira de Técnicas de Museus em que analisa as armas como
defensivas e ofensivas, As armas defensivas subdividem-nas
em "de mão" (brancas - graúdas e miúdas; de choque; de
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haste; de arremesso e de fogo - graúdas média e miúdas)
e "máquinas de guerra". As armas ofensivas ão subdivididas
em "de mão", "do corpo" e "do cavalo". A partir de a catego-
rização, Nair de Moraes Carvalho enumera em pormenores
as características de cada uma dessas armas, apontando uas
subdivisões e fazendo uma recomposição histórica de ua ori-
gem, sua utilização e sua evolução.

Washington Cordovil: Fragmentos de história de vida, uma Experiência
num Contexto Paraense no Tempo dos Governos Militares 1

Os fragmentos de história de vida do professor Cordovil
aqui apresentados não têm a centralidade de dar voz às mino-
rias, mas não negamos a relevância da missão democrática da
pesquisa, o que é de interesse aqui, é o pesquisador reconhe-
cer a importância de ouvir outros atores históricos que não
sejam àqueles tão destacados oficialmente. Assim, deve reco-
nhecer a necessidade de pesquisar sobre a instituição em que
trabalha; os atores que fizeram a história desta, "do órgão que
financia sua pesquisa; desde que esteja consciente disso e das
implicações de sua decisão" (PINSKY,2008, p. 159).

Nessa perspectiva, ganha centralidade a história de vida
do professor Cordovil, em particular, os fragmentos apresen-
tados neste estudo. Washington Cordovil é paraense, na ceu
em 21 de maio de 1952 no município de Gurupá no Estado
do Pará. Casado com a senhora Jacira Bastos Rocha, tem um
filho chamado Fábio Alexandre Bastos Rocha, formado em
Ciência da Computação, e uma filha Anna Márcia Rocha Ro-

I A entrevista narrativa com o professor Washington Cordovil aCODeceu DOdia
29 de junho de 2011, no horário das 14h30 às 16 horas na sala da Coordenação
de Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno ogia do Pará
(LOBATO, 2012).
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drigues, formada em Administração de Empresas. Sobre seus
pais disse o seguinte:

° meu pai se chamava Joaquim Rocha Filho, ele era
paraense, hoje já é falecido. Ele era médico da Marinha,
chegou ao po o de Mar e Guerra. Aminha mãe foi enfer-
meiraAna. 'ery. eu nome era Graziela Cordovil Rocha.
Logicamente casaram e depois separaram, quando eu
tinha 1Sdias de" "do.. 'asci em 1952, depois, fui crido
com a minha mãe. ate 196 em Macapá. Depois viajei
para Belém,com a bo da UDAM- Superintendência
de Desenvolvimen o da Amazônia em convênio com o
Território Federal do Amapá. Durante os três anos do
curso, com mais o ". o praticamente fixei domicílio
em Belém e morava praticamente sozinho (LOBATO,
2012, p.89).

A narrativa de Cordovil oi a âncora deste texto, pois
sua história foi contada com próprias palavras. "No en-
tanto, não é pela quantidade de 'erdades parciais acumuladas
que se faz a produção do conhecimento, mas por transforma-
ções qualitativas da no a . ão da história." Esse é um dos
aspectos valorizado neste do FREITAS, 2002, P.17).

A história do profes or Cordovil em Belém do Pará é re-
tomada a partir de seu retorno para estudar na Escola Técnica
Federal do Pará por volta de 196 . _T a época, os militares já
estavam no comando do go 'erno brasileiro. No que se refere
a educação, a defesa da escola pública e o ensino gratuito que
foram bandeiras de luta de educadores como Pascoal Leme,
Fernando Azevedo, Anísio Teixeira dentre outros, assumiu
grandes proporções e te e uma pausa com o golpe de Estado
em 1964; a partir de então o governo militar assume a respon-
sabilidade sobre a educação em outra perspectiva.

Nesse momento, as políticas de desenvolvimento do
Governo Federal se voltavam também para a região Norte. A
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intervenção entre 1965 e 1967 implementada pelo Estado foi
através das ações militares na região, medidas que ficaram co-
nhecidas como Operação Amazônia." A integração, e o desen-
volvimento da Amazônia brasileira aconteceram no estilo de
uma operação militar, no sentido de ocupação da área do Pará
e integrá-Ia ao desenvolvimento do país, envolvendo questões
geopolíticas ligadas à segurança interna e ao controle das in-
fluências estrangeiras (KOHLHEPP, 1981).

Nesse período, por volta de 1967 ocorreram as constru-
ções de estradas, como a rodovia Belém-Brasília, a transamazô-
nica (com 5.600 Km), e estas foram um marco nesse processo
de mudanças, juntamente com a instalação da Zona Franca de
Manaus SUFRAMA,projeto econômico destinado a criar um
centro de montagem e comercialização de produtos eletrônicos
na região da Amazônia Ocidental. Diante desse quadro, hou-
ve a necessidade de profissionais para atender ao projeto de-
senvolvimentista que se propunha para a região, que passou
a requerer um perfil de trabalhador para atender à indústria
em Manaus,juntamente com as empresas que se instalavam na
Amazônia naquele momento (MONTEIRO e COÊLHO, 2004).

Na Amazônia, nesse período, uma das instituições que
atendia à formação profissional foi a Escola Industrial de Be-
lém, que ainda trabalhava com uma educação profissional
pautada em ofícios, como tarefas manuais e reservada às ca-
madas pobres da população. Mediante a realidade brasileira
da época e dos projetos de desenvolvimento para a Amazô-
nia em pauta, a qualificação para o trabalho que a instituição
citada oferecia não atendia às reais necessidades locais e se
distanciavam dos interesses econômicos propostos no Plano
Nacional de Desenvolvimento para a região do país.

'Uma coletânea com o conjunto de iniciativas dos governos militares convertidas
em leis (MONTEIRO e COELHO (2004).
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Diante desse cenário, a instituição passou a se adequar às
demandas que surgiram nesse período. A partir de 1966 a insti-
tuição passou a se denominar Escola Industrial Federal do Pará
(EIFPA). No mesmo ano, implantou os cursos técnicos em nível
de 2Q ciclo (depois 2Q grau), que foram Edificações e Estradas.
Logo depois, em 1967, foram criados os cursos de Agrimensura
e Eletromecânica. Io ano eguinte em 1968, o professor Cor-
dovil que era um jovem estudante veio para Belém estudar na
EIFP A, onde ingressou no curso de eletromecânica.

De acordo com o profes or \ 'ashington Cordovil estu-
dou em escola pública, sua experiência teve início em Macapá,
na Escola Paroquial Padre Dário depois estudou no Grupo
Escolar Barão do Rio Branco. Então. se mudou para o lado,
na Escola Industrial de Macapá (1964), a qual passou a se de-
nominar Ginásio de Macapá. Esta escola trabalhava com en-
sino profissionalizante e lá \\ ashington concluiu o ginásio em
1967. Na época, o governador do Amapá era o general Ivanhoé
Gonçalves Martins.

Washington Cordovil relatou que sua vinda para Belém
foi facilitada devido ao eguinte fa o:

O que facilitou a minha vinda para Belém foi uma visita
do presidente Castelo Branco a Macapá. Na ocasião,
fiz um apelo ao então pre idente: solicitei que fosse
concluída a obra da hidroelétrica do Paredão. Porque
a verba que era repas ada, terminava e a obra não ter-
minava. Com isso foi tirado uma fotografia minha junto
ao presidente e essa foto foi para o Palácio Setentrião
do Governo e o governador Ivanhoé viu essa foto e isso
foi meu passaporte, poi o governador apoiou a minha
vinda e dos meus colegas para fazer o curso técnico.

De acordo com Washington Cordovil, quando veio para
Belém foi na época da antiga Escola Industrial, situada na rua
Dom Romualdo de Seixas; morava na escola mesmo, embaixo
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da arquibancada da quadra de esportes. Desse modo, a história
cresce, a memória salva e guarda um passado que poderia ter
se perdido, assim: "Ahistória oral [...], pode devolver às pesso-
as que fizeram e vivenciargrn a história um lugar fundamental,
mediante suas próprias palavras" (THOMPSO ,1992, p. 25).
Nessa perspectiva continuou a narrativa, o professor contou
que no ano que chegou nessa instituição, no segundo semestre
mudou junto com a escola para a avenida Almirante Barroso
sua nova sede. Onde assistiu a cerimônia de inauguração de
quatro pavilhões no dia 12 de agosto de 1968 que foi o grande
marco da passagem da Escola Industrial Federal do Pará para
denominação de Escola Técnica Federal do Pará.ê

Segundo Washington Cordovil, quando veio para Be-
lém em 1968 estava já com a bolsa da S D 1 para estudar
na referida instituição. Entretanto, Cordovil bu cou outra for-
mação, como seu pai era médico e sua mãe enfermeira, de al-
guma forma ele também se sentia atraído pelo cheiro do éter.
Então, quando estava cursando no 2º ano de eletromecânica
na ETFPA, apareceu uma oportunidade de fazer um curso
nas Centrais Telefônicas de Belém do Pará. ~-aquela época,
seriam implantadas as torres de repetição da Embratel a cada
cem quilômetros e o técnico que fosse para lá tinha a nece si-
dade de saber os primeiros socorros.

Desta forma, em 1969 buscou a formação em primeiros
socorros. A Companhia de Telefone do Município de BelémJ

3 Com uma solenidade que teve início com o hasteamento do Pavilhão •. acional, com
os alunos da escola cantando o Hino Nacional Brasileiro, acompanhados da banda,
também composta de alunos do próprio estabelecimento. Em eguida, o senhor
Tarso Dutra, ministro da Educação, descerrou a fita da placa da inauguração da
escola e da pedra fundamental do futuro prédio da administração. Posteriormente,
a diretora executiva da Escola Técnica Federal do Pará, professora Yolanda Ferreira
Pinto, leu a ata de inauguração, que foi assinada pelas autoridades presentes. essa
ocasião, a pedra fundamental do prédio da administração foi colocada pelo diretor
do Ensino Industrial, professor Jorge Alberto Furtado, que foi trazida pelo arce-
bispo D. Alberto Ramos. Jornal Província do Pará. 14/08/1968, 1°Caderno, p. 7.
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COMTEBEL alugou uma sala (ou tinha permissão para
-la) no Colégio Deodoro de Mendonça; lá se estudava a teo .
tudo era muito lindo. Sendo que a prática seria no pron
-socorro municipal; eram oito alunos, indo de dois em d
para esse local. Washington Cordovil foi junto a Miguel Lo
às sete da manhã para o pronto-socorro, quando deparou-se
com um pessoal que tinha os dedos amputados e muito SaI:-

gue. Naquele momento, constatou que essa não era a área e
que gostaria de atuar. Assim se decidiu e passou a gostar m
da área tecnológica.

Em todo esse período, o jovem Cordovil continuou m
rando na instituição, inclusive às refeições ele fazia na Es
Ia Lauro Sodré devido a solicitação da diretora da ETFPA.

professora Yolanda Ferreira Pinto; e, movido pela emoçã
disse: "essa escola já foi a minha casa, já morei nela, sai daq
empregado;" esse momento foi significativo, se percebe o si -
nificado do que estava sendo narrado, "é a narrativa que to -
na à experiência humana no tempo, o tempo se torna hum -
no através da narrativa", esse foi outro aspecto vivenciado
entrevista, e disse ainda "no meu 2° ano a ERICSSON já =
pagava. Eu tinha uma bolsa do território e mais esse salári
Cordovil não foi monitor na ETFPA, formou-se como técni
em Eletrornecânica, foi aluno do curso de 1968 a 1970;
estágio uma parte na CELPA, e outra parte na montagem
Companhia Telefônica de BelémjCOMTEBEL (RICOEL
2010, p.XI).

Depois de formado em técnico, foi para São Paulo co -
cluir o curso das Centrais Telefônicas com duração de três
anos que havia começado em 1969, através de um convê
entre o Ministério da Educação, e a Ericsson do Brasil (que --
tava fazendo mudanças telefônicas na região). Voltou em 19 _
e no mesmo ano buscou a formação superior, foi apro a
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pela primeira vez no vestibular pela Universidade Federal do
Pará, e disse:

fiz meu primeiro vestibular, não e fazia para o curso,
mas sim para área, optei pela área de exatas, eu me
classifiquei em engenharia mecânica e para me manter
tive que dar aula em cursinho de vestibular. que foi
minha melhor escola como profes or, o cursinhos de
vestibular.

Segundo Washington Cordovil, quando e ava profes-
sor de cursinho, foi uma fase muito boa:

Brincando com seus alunos, dizia que ia fazer o ves-
tibular, e em 1972 passou em engenharia elétrica em
1973 em Matemática. Depois fez Engenharia ~'a\-aJ, Li-
cenciatura em Disciplinas Especializadas em ~Iecânica
Técnica, Resistência de Materiais e Produção _Iecânica
e Gestão de Transporte. Em 1975 houve uma revisão no
regimento interno da Universidade e proibiram a é hoje;
você só pode fazer um curso.

Por volta de 1973, passou no concur o no CB..BA,lá
trabalhava juntamente com o professor João Damasceno de
Aquino, o qual já havia sido seu professor na Escola Técnica,
e a convite deste no mesmo ano, veio trabalhar na instituição
como professor colaborador. Após formado, trabalhou fora da
instituição; e retornou em 1973 como profes 01'. onde perma-
nece até o momento com 40 anos de contribuição ao ensino
profissional. É um bom professor e um profis ional bem rela-
cionado, trabalhou em empresas que o po ibili am viajar e
conhecer a formação técnica de ponta de vário paí es como
a França e a Inglaterra na década de 19 o. egundo ele, foi
também diretor da Empresa de Navegação da Amazônia/
ENASA- hoje não existe mais, mas foi a maior empresa flu-
vial de navegação do mundo, e essa experiência somou ao seu
repertório na área tecnológica, e contribuiu bastante na sua
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atuação como profes or na educação profissional no CIABAe
na Escola Técnica atual IFPA

Considerações Finais

)

Nos últimos ano verificamo que os estudos biográficos
reconquistaram um lugar de' portància na produção histo-
riográfica, instigado , principalmen e. pela exaustão dos ar-
quétipos totalizantes de explicação h' tórica e pela retomada
das ponderações a propó i o da ação individual dos sujeitos
na história. Reconhecemo- que. embora vejamos um avanço
da força dessas novas produções. - di cussões teóricas a res-
peito da biografia histórica. m o não tão incipientes, têm
um longo caminho a per ezuir.

Nesse artigo no aventuramo em dar uma pequena
contribuição, mostrando a impo rância de dois personagens
ainda pouco conhecido m - que. n - uas áreas de atuação,
tiveram papéis extraordinário e contribuíram para a história
da educação brasileira, deixando um legado digno de registro
e conhecimento.

Roger Chartier, interpretando as dúvidas que arrastam
o ofício do historiador e o per o expostos com o ceticis-
mo ao marxismo e ao e truturalismo. enfim, à grande narra-
tiva de caráter teorético, d staca a guinada epistemológica
rumo ao indivíduo, ao sujeito da ação ocial, ou, nos casos, da
ação educacional, entendendo educação em seu sentido mais
amplo possível. Diz Chartier:

o objeto da história. portanto, não são, ou não são
mais, as estruturas e o mecanismos que regulam, fora
de qualquer controle ubjetivo, as relações sociais, e
sim as racionalidade e as estratégias acionadas pelas
comunidades: as parentelas, as famílias e os indivíduos
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[...] o olhar se desviou das regras impostas para as suas
aplicações inventivas, das condutas forçadas para as
ações permitidas pelos recursos próprios de cada um:
seu poder social, seu poder econômico, seu acesso à
informação (CHARTIER, 1994, P.98).

Poderíamos deliberar que as questões que compartilha-
mos neste trabalho sobre os dois personagens aludidos como
o presságio de uma inquietação motivada pelas pesquisas de
cunho biográfico. Essas questões poriam em contratempo a
possibilidade de restaurarmos em sua "totalidade" a vida de
um sujeito e a confiança de que uma trajetória humana pode
estar seguramente entremeada aos fenômenos sociais ou
mesmo que tais fenômenos tenham o nítido poder de extre-
mar e restringir a ação humana. Por intermédio delas, impe-
tra-se a expectativa de um devir histórico aberto, em perma-
nente transformação e distinto por dinâmicas e organismos
que promovem a interatividade. É também possível mostrar
a evidência das dúvidas e irregularidades que prevalecem em
toda relação social, na qual os atores não têm em mãos guias
normativos com capacidade de antever ou circunscrever sem
ambivalências as implicações de seus atos, haja vista que ne-
nhum princípio é assaz organizado para suprimir todas as
possibilidades de seleção, explicação, manipulação e transa-
ção das regras sociais.

Enfim, as pesquisas biográficas proporcionam a possibi-
lidade de um redimensionamento de múltiplas problemáticas
referentes à escrita da História e às relações sociais. Mostram
que as condições de desigualdade entre os indivíduos limitam
o campo de possibilidades e de escolhas, e continuamente per-
mitem margens de manobra, por meio das quais os indivídu-
os podem se mover socialmente e gerar alterações, ainda que
acanhadas, em seu meio. Uma escrita biográfica, mesmo que
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numa abordagem mínima como as que fizemos nesse artigo,
revelam-se um lócus excepcional, não visando uma universali-
dade, mas construindo uma valoração da ação social dos sujei-
tos, dilatando nossa apreensão do passado sem interpretá-lo
como uma unidade instituída, coesiva e lógica, contudo como
um campo de conflitos e de edificação de concepções de vida.
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Criminalidade e Educação





EDUCAÇÃO, DESVIO E CRIME

Rui. iartinho Rodrigues
Antonio Roberto Xaoier

Introdução

A sociedade brasileira vive um momento de inte ca-
ção de conflitos, de aumento da violência, de transformação
das referências culturais. Este último aspecto dificulta o dis-
cernimento do que seja conduta social aceitável. É também
um momento de proliferação de tipos penais', através de uma
legislação incriminadora e encarceradora, sem embargo de
toda a impunidade que campeia em todas as camadas sociais.
A banalização da violência leva à busca de soluções. O direito
penal é visto por muitos como a panaceia capaz de resolver o
problema da banalizaçãoda violência e do crime numa socie-
dade hedonista e amoral. As esperanças de solução para a am-
pla impunidade observada se voltam, ainda segundo muitos
para o direito criminal.

Será que a tipificação de condutas como crimes, com
a respectiva cominação de penas, é o instrumento adequado
para reduzir a impunidade? A cultura hedonista e a permissi-
vidade amoral serão modificadas pela feitura de tipos penais
e pelo agravamento de penas? A educação terá algum papel
nisso tudo? Tais indagações nos convidam a uma reflexão
bre o que sejam crime e desvio, ao lado do que seja educação
e o seu papel na sociedade cosmopolita, relativista, pó -mo-

1Tipo penal é "a descrição do comportamento proibido, cornpreencenco as
terísticas objetivas (tipo objetivo) e subjetivas (tipo subjetivo) do fato [...r
(FRAGOSO, Heleno Cláudio apud MAGALHÃES,Ester C. Pira íbe.] L GALHAES.
Marcelo C. Piragibe. Rio de Janeiro: Dicionário jurídico Piragibe. 9. ed, Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 1206.



[...]'é o fato humano contrário à lei' [...]'é qualquer
ação legalmente punível', [...] 'é toda ação ou omissão
proibida pela lei sob ameaça de pena' [...] 'é uma con-
duta (ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei
atribui uma pena' [...] é a contradição do fato a uma
norma de direito penal, ou seja, sua ilegalidade como
fato contrário à norma penal".

derna, amoral e hedonista. Pensar tudo isso requer, para não
repetirmos procedimentos que têm se mostrado inadequados,
requer um estudo crítico-argumentativo, com fundamento
analítico-sintético.

o Que é Crime

Crime não é conceito definido no nosso código penal,é
deixado à elaboração da doutrina. Considerado apenas na
perspectiva formal, exterior ao fato incriminado, que é uma
perspectiva puramente jurídica, crime ...

Debruçando-nos sobre o aspecto material, para ultra-
passarmos os aspectos puramente formais, defrontamo-nos
com a necessidade de explicar os motivos pelos quais o legis-
lador considerou criminosa esta ou aquela conduta; e com que
critérios distinguiu o ilícito do lícito, cominando-lhe pena. O
aspecto material do que venha a ser crime transcende os limi-
tes do jurídico, adentrando pela Filosofia, a Sociologia, e de
tantas outras disciplinas humanísticas,

[...] qualquer que seja a finalidade do Estado [...] ou seu
regime político (democracia, autoritarismo,socialismo
etc) [...]. Tem o Estado que velar pela paz interna, pela
segurança e estabilidade coletivas diante dos conflitos

2 MlRABETE, JulioFabrini. Manual de direito penal. 14. ed. São Paulo: Atlas,
1998. p. 93, citando diversos autores.
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inevitáveis entre os interesses [e paixões] dos individuos
e entre os do poder constituído. Para i o é necessário
valorar os bens ou interesses individuais ou coletivos,
protegendo-se através da lei penal, [... ]. Chega-se,
assim, a conceitos materiais ou substanciais de crime:
'[ ...] é conduta humana que lesa ou expõe a perigo um
bem jurídico protegido pela lei'; '[ ...] é ação ou omissão
que, ajuízo do legislador, contrasta violentamente com
valores ou interesses do corpo social, de modo a exigir
seja proibida sob ameaça de pena [.. .]'; '[ ...] é qualquer
fato do homem, lesivo de um interesse, que po a com-
prometer as condições de existência, de conservação e
de desenvolvimento da sociedade'; [é] conduta conside-
rada [...] contrária a uma norma de cultura reconhecida
pelo Estado e lesiva de bens juridicamente protegidos,
procedente de homem imputável que manifesta com
sua agressão periculosidade social's.

A consideração do que seja crime, como dito, sopesa o
interesse da paz e da segurança da sociedade e dos indivíduos
que a integram, bem como a proteção de interesses abrigados
pela cultura e amparados pelo Estado, donde se depreende
que o estado não deva amparar penalmente interesses não va-
lorados pela cultura. Definir o que sejam tais coisas nos leva
aos juízos de valor, o que por sua vez nos leva a uma escolha
que antes de ser jurídica é cultural, filosófica e política.

O juízo técnico do que seja crime se dá na etapa poste-
rior, quando já se tenha definido na esfera legislativa, por meio
do juizo de valor, que uma conduta é crime, por ser contrária
a uma norma da cultura reconhecida pelo Estado, por ferir in-
teresses relacionados às condições de existência da sociedade,
conforme excerto citado. Esta segunda etapa, de natureza téc-
nica, consistirá em verificar a existência de coincidência entre
a descrição típica do crime e a conduta do acusado.

a Id. Ibidem., p. 94, citando diversos autores.
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A consideração do que sejam condutas culturalmente
aceitas ou repudiadas sofre flutuação histórica nas sociedades.
O grau de repúdio pode ficar limitado à reprovação moral da so-
ciedade ou de uma de suas parcelas sem, contudo, configurar a
situação que, segundo o juízo de valor formulado na esfera po-
lítica, mereça o arrimo do Estado, na forma da criminalização
da conduta divergente configurando o que sociologicamente
pode ser considerado desvio que im passa a crime. Exem-
plos de condutas julgadas pela ociedade ou parte considerável
dela com severidade moral em que o Estado brasileiro a tenha
considerado crime, são a pro .tuição e o incesto.

Os indivíduo d ian·es ão aqueles que se recusam a
viver de acordo com as regras seguidas pela maioria de
nós [...], que não se encaixam naquele conceito que a
maioria das pes oas eria de padrões normais de acei-
tabilidade. Entre an o. [...] a noção de desviante não é
fácil de ser definida. [ ...]-.

A sociedade multicultural do no so tempo problemati-
zou sobremodo o que eja conduta diante.

Podemos definir desvio como uma não-conformidade
com determinado conjun o de normas que são aceitas por
um número ignificativo de pes oas em uma comunidade
ou sociedade. [...] nenhuma ociedade pode ser reparti-
da, de um modo imples, entre aqueles que se desviam
das normas e aque que agem de acordo com elas.A
maioria de nó , em algumas ocasiões, transgride regras
de comportamen o geralmente aceitas. [...]. O desvio e
o crime não são sinônimos embora em muitos casos se
sobreponham. [...] muitas formas de comportamento
desviante não são sancionadas pela lei. [...]. O conceito de
desvio pode er aplicado tanto no caso de comportamento
individual como no da atividade de grupos>.

4 GlDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 172.

SId. Ibidem., p. 173.
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A tipificação de condutas como crime exige parcimônia
do legislador. Multiplicar tipos penais pode indicar intolerância;
pode sinalizar a ilusão do uso do direito penal como panaceia
para um grande número de problemas que demandam outras
soluções. Enseja a suspeita de super-regulamentação das con-
dutas sociais, prática atentatória à liberdade individual e a li-
berdade negocial, as quais devem encontrar abrigo na licitude.

Assistimos, em nosso tempo, na sociedade brasileira,
a proliferação dos tipos penais. Condutas que eram mera ir-
regularidade administrativa ou simples contravenção tor-
naram-se crime, sendo em alguns casos categorizados como
inafiançáveis. Isso é a expressão do maximalismo penal", O
direito penal deve ser a ultimoratio". Um mínimo de condutas
deveria ser tratado como crime.

Legisladores despreparados, seguindo a orientação de
grupos de pressão "politicamente corretos" criaram crimes
contra a ordem tributária", crimes ambientais inafiançá-
veis, crimes de perigo abstrato, que, para se concretizar, exi-
gem que se imagine uma conduta que na prática ainda não
se concretizou, como é o caso da posse de arma no domicílio
da pessoa, que exige um perigo não concretizado, na conduta
perigosa imaginada, não sendo necessário que seja praticada.
Plurima legis péssima, res publicas

Como os processos penais oferecem mais garantias ao
réu, ficou mais difícil sancionar condutas que antes eram sim-

6 Corrente doutrinária pouca aceita, em nossos dias, na doutrina em todo o mundo,
encontrando, não obstante, abrigo por parte de grupos de ativismo político,na
imprensa e entre legisladores. Uma obra de referência, desta linha doutrinária é:
JAKOBS, Günther. Tl'atado de dil'eito penal (teoria do injusto penal e culpabili-
dade). Belo Horizonte: Dei Rey, 2008.

7 Pode-se traduzir livremente como "último argumento" ou "último recurso".
8 Ver MACHADO, Hugo de Brito. Crimes conrrc a ordem tributária. São Paulo:
Atlas, 2008.

9Pode ser traduzido livremente como "muitas leis, péssimo para a coisa pública".
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ples ilícitos administrativos e podiam ser sancionadas pela
autoridade administrativa, contribuindo para a impunidade.

As explicações referentes ao crime, integrantes dos es-
tudos de criminologia, se dividem em dois grupos distintos.
Um deles foca a atenção no entorno do agente da conduta cri-
minosa. Outro dirige a atenção para a conduta do agente.

A primeira vertente tende a pensar em desigualdade
social, dívida social, desemprego, baixa renda, baixa escola-
ridade e outros fatores socioeconômicos. Embora os fatores
culturais façam parte do entorno do agente e da conduta, tais
fatores têm sido negligenciados. Uma autêntica revolução cul-
tural, ampla e profunda, afastou os marcos da conduta social-
mente aceita, configurando um quadro próximo da anomia.
Este certamente é um fator relevante, dentre aqueles exterio-
res ao agente do crime, não obstante negligenciado pelos es-
tudos dos fatores criminogênicos.

Os mesmos grupos de pressão que se apresentam como
arautos do direito penal máximo, propondo criminalizar e
agravar penas de numerosas condutas, quando se trate de
certos crimes vulgares, adota o minimalismo ou até aboli-
cionismo penal. Cuida-se, equivocadamente, que o crime é
uma manifestação de rebeldia, uma forma primitiva de pro-
testo social; uma contingência imposta pela necessidade de
sobrevivência. O romantismo sociológico que assim interpreta
o crime vulgar ignora que o agente de tais condutas geralmen-
te é jovem, não contribui para o sustento da família e usa o
produto do furto, do roubo, do latrocínio da maneira mais ir-
responsável possível.

A ideia de romântica do bandido social, defendida pelo
historiador Eric Hobsbawm, categoria por ele aplicada aos
cangaceiros do Nordeste do Brasil, foi refutada pelo também
historiador Billy Jaynes Chandler. Sem jamais ter entrevista-
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do um cangaceiro, uma de suas vítimas, algum dos seus ini-
migos ou contemporâneos, Hobsbawm teorizou com surpre-
endente desenvoltura sobre o tema, atribuindo a gênese do
cangaço exclusivamente a motivos sociais, políticos e econô-
micos, seguindo o "fetichismo do conceito", baseando-se em
generalizações sobre a dinâmica da Hi tória e os fenômenos
sociais. Chandler redarguiu.

As teorias de Hobsbawm obre banditi mo, embora
extensas e abrangedoras, não ão, nem racionalmente,
nem adequadamente, apoiadas em evidências dignas
de confiança. A confusão principal resulta do fato de
que trata dos bandidos como mito e realidade, em, em
muitos casos, fazer distinção entre do'. Por essas ine-
xatidões, suas ideias não condizem à aná .- ,e portanto,
são melhores se tomadas como ug ões empíricas'P.

A crítica de Chandler a Hobsbawrn e aproxima da crí-
tica de Luís de Gusmão ao que ele denomina "fe .cru mo do
conceito", atitude que leva o pesquisador ao que G mão cha-
ma de

[...] investigações teoricamente orientad . [...] [que]
nem sempre lidam com a realidade ocial indubitável.
Isso significa dizer que não está excluída aqui a po i-
bilidade de o investigador vir a di correr. com base em
suas premissas teóricas, sobre coi as cuja e:' ência
não se coloca, em absoluto, acima da dúvida ensata-'.

Embora o cangaceirismo se distinga da criminalidade
atual, a analogia é válida no que concerne à crítica da visão
romântica do crime. Frederico Pernambucano de ~Iello, a
exemplo de Chandler, também discorda da te e do bandido

10 CHANDLER, Billy Jaynes. Lampião o rei dos cangaceiros. . ed, Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1980. p. 311.
11 GUSMÃO, Luís de. O fetichismo do conceito (limites do conhecimento teórico
na investigação social). 2. ed. Rio de Janeiro: Topboocks, 2012. p.2 .
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social, não obstante, em sua tipologia classifique o cangaço
em três tipos:(i) vingança (ii) refúgio e(iii) profissão.

O primeiro guarda certa emelhança com um dos tipos
aludidos por Chandler que não o considera "bandido social",
ainda que respeite a vingança como ex-pressãoda cultura das
sociedades em que o fenômeno e manifesta, sem deixar de
considerar banditismo vulzar a vingança praticada com ex-
cessos que extrapolam o limi es estritos da vingança, alcan-
çando terceiros. O segundo ipo eria uma forma de engaja-
mento provisório, pela qual o can aceiro, agregando-se a um
bando, fugia de perseguidore enquanto se distanciava deles,
desertando a seguir do cangaço. O terceiro tipo, constituindo
uma escolha "profissional", uma opção por um modo de ga-
nhar a vida e viver aventuras, eria bandido, sim, mas sem o
adjetivo "socíal.''=

O equilíbrio entre o maximalismo penal, que percebe o
direito criminal com uma panaceia capaz de solucionar inú-
meros males, de um lado: e. de outro, o equívoco do aboli-
cionismo penal, que roman .camente percebe o crime como
protesto e o engalana como re ldia legítima, é desafiado a
identificar aquele mínimo e co du as que deve ser tipifica-
do como crime. Além disso. deve pensar os conflitos sociais e
as condutas bavidos por mui 0- como divergentes por outros
prismas que não o do direi o criminal. urge aí o momento de
indagarmos qual o papel da ed cação em face do acirramento
dos conflitos na sociedade.

Antes, porém, cumpre-no explicitar o que entendemos
por educação e os problemas que lhe estão reservados no tem-
po presente.

12 MELLO, Frederico Pernambucano de. Guerreiros do sol (violência e banditismo
no Nordeste do Brasil). São Paulo: A Girafa Editora, 2004.
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o Que é Educação

As instituições em geral vivem a dificuldade de encontrar
um lugar na sociedade, em meio às transformações históricas
do nosso tempo. A mobilidade geográfica as comunicações
planetárias em tempo real, os relativismos cultural cognitivo
e valorativo embaralharam as referências, o limites da condu-
ta social. Como educar, ou mais precisamente, o que devemo
considerar como ato educação, em tais circunstâncias.

A educação pode ser entendida como:

1. transmissão da herança cultural. Assim, será um esforço
centrado na cultura, preservando e difundindo valores,
habilidades, hábitos e saberes.

11. Também pode ser concebida como projeto político, voltada
para a arregimentação dos cidadãos pelas diversas organi-
zações da sociedade civil.A educação tem sido vista,ainda,
como ...

m. um processo centrado na pessoa do educando, voltado para
a busca das especificidades deste, procurando identificar
suas potencialidades e limitações, objetivando a otimização
do aproveitamento das primeiras e a superação das últimas.
Finalmente, educação pode ser pensada como...

IV. um processo sem fronteiras, livre de toda e qualquer de-
finição prévia, a qual denominamos, quando escrevemo
alhures, educação não centrada'ê.

A educação não centrada permanece aberta aos inte-
resses e paixões mais diversos dos educandos, de seus pais
e da sociedade, buscando ainda identificar potencialidades e
limitações do educando, visando reforçar as primeiras e supe-

13 SÁ, Maria Ivoni Pereira de; MARTINHO RODRlGUES, Rui. Desenvol imento
e educação. Educação em debate, ano 16, 11. 27 e 28, jan/dez de 1994, p. 13-30.
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rar as últimas, sem negligenciar a preservação do patrimônio
histórico, científico, artístico, valorativo e cultural Assim, a
educação não centrada persegue todos os objetivos, tanto da
educação centrada na cultura, como da educação centrada no
projeto político; e da educação centrada na pessoa, sem incor-
rer nos reducionismo de cada uma delas.

As profundas mudanças e a crescente diversidade de
padrões culturais impactam fortemente na educação, como
sobre todos os processos sociais. Diante da banalização da
violência e do crime, qual será· o papel reservado à educa-
ção. Parte do processo educativo consiste na socialização da
criança, que por sua vez, tem por objetivo o aprendizado da
convivência em sociedade. Devemos nos preparar para convi-
ver numa sociedade multicultural, individualista, relativista,
hedonista e amoral.l+ e promover a segurança e a paz social
no quadro da pós-modernidade assim descrita; protegendo
alguns valores a serem tutelados pelo Estado, a despeito da
colisão de princípios na sociedade multicultural."

As posturas "politicamente corretas" propõem o que
lhes parece certo. Tratando-se de moral, estamos cogitando
de juízos de valor. O relativismo cognitivo e valorativo não
pode respaldar uma nova ortodoxia concernente à moral pri-
vada. Estabelecer novos valores, contando com a tutela do Es-
tado, encerra uma proposta de oficialização da moral privada.
A escola é colhida em meio ao torvelinho de conflitos assim
produzidos.

14 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
'5 O multiculturalismo apresenta três tendências: uma assimilacionista, que se
inclina, como o nome sugere, pela assimilação da cultura materialmente mais
fraca pela mais forte; outro tipo, o diferencialista, que reconhece a diversidade e
pretende preservá-Ia, arrostando o risco de "congelar" as culturas; e uma terceira
tendência interativa e aberta às transformações culturais. Ver MOREIRA, Flávio;e
CANDAU, Vera Maria (Org.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas
pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2008.
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o Estado tutela, via legislação criminal, bens jurídicos
identificados com valores culturai da ociedade como dito
nas primeiras linhas deste estudo. Também protege interes-
ses ligados à paz social, à segurança e ao de envolvimento
das comunidades e das pessoas, visando a uperação das de-
sigualdades sociais e regionais, critério in e rant do que se
entende sejam políticas públicas:

Instrumento de Estado, em e peci do Executivo e do
Legislativo, de caráter vinculati '0 e o
deve permitir divisar as etapa de con
gramas políticos constitucionais vo - à realização
dos fins do Estado democrático de Direito. íveis de
exame de mérito pelo Poder Judiciário. ...]' plica, por-
tanto, uma meta a ser alcançada e um conj o ordena-
do de meios ou instrumentos - .tucionais
e financeiros - aptos à consecução e e tado."

Resta saber quais são os fins do Estado b i eiro nos
termos do texto da nossa carta constitucio . para que e
possa vislumbrar o perfil das políticas públi ed cação.

Art. 3: Constituem objetivos fundame • z., da Repú-
blica Federativa do Brasil: I -co a iedade
livre, justa e solidária; [...] III - erra icar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desi aldades ociais e
regionais; IV - promover o bem de • o. m precon-
ceito de origem, raça, sexo, cor, idade e q .sq er outras
formas de discriminação.

Art. 5: Todos são iguais perante a lei. -
qualquer natureza, garantindo- e ao erro e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes.'?

16 DIMOULIS, Dimitri. Dicionár'io brasileiro de Direito ConstitucionaL São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 285.
17 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil in A' 'GHER, AnneJoyce
(Org.), Vademecum acadêmico de direito. 2 ed. âo Paulo: Rideel, 2005· p. 43·
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A educação terá que se posicionar diante dos valores
conflitantes, observando o dispo to no texto constitucional.
Uma sociedade livre não poderá tolerar uma ortodoxia no
campo da moral privada. O E tado não poderá ditar os termos
da moral privada dos cidadãos de uma sociedade livre. Tal
não seria justo, o que contrariaria outro ponto do dispositivo
constitucional citado. "Promover o bem de todos, sem pre-
conceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas e discriminação" é um mandamento constitucional de
grande amplitude: "quaisquer outras formas de discrimina-
ção" é uma fórmula que a todo protege, seja os que reivin-
dicam novos marcos valorativo até aqueles que defendem a
preservação de valores firmado na experiência histórica.

Controle Social, Educação Desvio e Crime

As condutas em sociedade ão em grande parte influen-
ciadas pelos controles sociai . Estes e apresentam tanto for-
mal como informalmente. O controles formais são aqueles
amparados pela força do Estado eja através da polícia, do ju-
diciário ou de outros meios. O controles informais são aqueles
praticados pela sociedade, por meio de simples atitudes de re-
provação ou de reconhecimento do mérito de certas condutas.

A escola e a família, duas grandes agências de edu-
cação e controle social, perderam substancial parcela da
capacidade de exercer tais funções. As igrejas, igualmente
partícipes do controle social informal e do processo educati-
vo em sentido amplo, em sua maioria, perderam efetividade,
seguindo uma dinâmica que poderia ser descrita como sui-
cídio moral do clero. A erosão sofrida pelas referências valo-
rativas e pelos marcos definidores de limites para a conduta
social, tornaram tais referências imprecisas e polêmicas. A
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ano mia assim estabelecida favoreceu a toda espécie de con-
duta, inclusive a violência, o crime. O relativismo extremado
despreza a razão que poderia mediar civilizadamente os con-
flitos. Resta a violência.

As parentelas, formadas por pessoas de graus de paren-
tesco mais afastados do que aqueles que habitualmente inte-
gram o núcleo familial, no que se incluía o parentesco ritual,
na forma do compadrio, participava do controle social, obser-
vando, opinando, com os seus membros cobrando contas uns
dos outros. Os laços de parentesco, todavia, tomaram-se frou-
xos e vazios de significado, com limitadas possibilidades de
participar do controle social no âmbito da parentela. Os pais,
irmãos e os mais velhos, assim como os tios, avós, padrinhos
e primos já não são necessariamente ouvidos.

Os grupos de vizinhança, com destaque para os mem-
bros mais velhos dos referidos grupos, tornaram-se impoten-
tes em face das condutas anteriormente havidas como des-
vios. Tampouco podem interferir nas práticas criminosas,
nem sempre claramente diferenciadas do mero desvio, na
compreensão de muitos.

A educação formal tornou-se libertária; a chamada in-
dústria cultural aderiu ao slogan "é proibido proibir". A edu-
cação informal acompanhou a tendência pós-moderna, ade-
rindo ao relativismo, ao niilismo, ao hedonismo e à anomia
que daí resulta, reforçada por um discurso leniente que se ar-
vora em "politicamente correto".

Fragilizados os controles informais, que são os contro-
les da sociedade, resta o controle formal do Estado. Este, por
sua vez, não se mostra efetivo. O aparato estatal contaminou-
-se com a anomia generalizada.

A preocupação com a inclusão só não alcança os pro-
cessos pelos quais as sociedades, milenarmente sancionavam
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aqueles que a agrediam. Tais p oces os estão sendo paulati-
namente excluído exp do campo da legalidade para a
esfera da clandestinidade co e na suposição da aptidão
infalível do diálogo para - cionar todos os conflitos. Isso
tem deixado a socieda e-a. conforme se verifica, de
modo mais evidente. -. Esta tornou-se impotente,
sem poder impor nenh a - -o.

O indivíduo d sarraíz . ola e fragiliza, configu-
rando a vítima fácil. a e e ça da corsa claudicante na
savana, diante dos preda o s. co o quais o agente da con-
duta criminosa é compará .

Algumas (ondusões
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Os controles raro efetividade. Família e
parentela, grupo de vi:zinhança, i ejas e escola tornaram-se
impotentes.

Os meio de comunica ão e a estimulam o relati-
vismo, o hedonismo e ... o. na cultura pós-moderna.

O que restou ao con e .al foi o aparato estatal, que
por sua vez, encontra- e eriamente comprometido.

O individualismo i o a e - giliza pessoas, tornando-as
vulneráveis à violência.

A noção de limit à co ocial, juntamente com o
sentido de dever estão em - co declínio, deixando a educa-
ção sem uma bússola valera . -a. _ im, a própria escola se
tornou vulnerável, acumulando. por ua pregação libertária, a
função de agente fragilizador da ociedade.

As mudanças culturais b cas e profundas desorien-
tam, deixando o homem con emporâneo desnorteado, do
mesmo modo que tantas vezes e ob erva no índio aculturado.
Tal situação potencializa conflito .



A romantização da transgressão, por ingenuidade ou
por impostura intelectual, estimula o desvio e progressiva-
mente banaliza o crime.
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REPRESENTAÇÕES DO VESTIR-SE FEMININO NA CARTA PASTORAL
"EXCESSOS DA MODA" DE DOM FRANCISCO DE ASSIS PIRES EM 1940

José Gerardo Vasconcelos
Lourdes Rafaella Santos Florencio

Francisca Karla Botão Aranha

Porque a moda feminina excede, cada vez mais, os limi-
tes da honestidade cristã, consideramos do nosso dever
dirigir um apêlo a consciencia de nossos filhos em L • S.
Jesus-Cristo, no sentido de acatarem as determinações
da Santa Sé sobre a modéstia no vestir. (Dom Francisco
de Assis Pires, 1940, p.i).

Em 4 de outubro de 1940 é publicado na cidade do Cra-
to, localizada no cariri cearense, a carta pastoral intitulada
por "Excessos da Moda", de autoria do Bispo do Crato, dom
Francisco de Assis Pires. A carta traz uma crítica às mudan-
ças nas roupas femininas, a postura da Igreja frente às atitudes
dessas mulheres, além de descrever o que a Igreja considerava
indecente nas roupas femininas. A partir dessa carta buscar-
-se-á compreender representações sobre a mulher, inseridos
no discurso de dom Francisco de Assis Pires, aliado a fatores
sócio-históricos. Dessa forma se verificará igualmente a relação
entre a Diocese do Crato e as mulheres, a partir de análise cate-
górica de gênero, dentro da perspectiva de processo histórico.

Observa-se que especialmente na segunda metade do
século XX, acontecerá um aumento considerável nas produ-
ções de gênero, impulsionadas pela ampliação do campo his-
tórico, mais também pela efervescência do movimento de mu-
lheres, do movimento feminista e dos novos lugares sociais
ocupados pelas mulheres a partir de então.

Espera-se que esse tipo de produção possa contribuir
para a historiografia e para a história da mulher, à medida
que se busca não apenas narrar trajetórias, mais relacioná-
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-la a aspectos culturais, sociais, políticos, étnicos, religiosos,
entre tantos outros, buscando assim ampliar e favorecer a
diversidade de análises de gênero, beneficiando a compreen-
são de pontos comuns e igualmente diversos numa relação de
identidade(s) feminina.

A ampliação e imposição de novos papéis sociais femi-
ninos, diferentemente de períodos anteriores ao século XX,
vinham munidos de intencionalidades de permanência, cau-
sando uma modificação nos comportamentos e desejos. Esse
fenômeno é por muitos pesquisadores, agregado ao espírito
de modernidade, o maior responsável pelas mudanças do uni-
verso feminino. Perrot (1991, p.io) ao analisar a relação entre
o papel social da mulher e a modernidade diz que "se tornou
possível uma posição de sujeito, indivíduo de corpo inteiro e
atriz política, futura cidadã".

A influência da modernidade ligada a aspectos pro-
gressistas, especificamente urbanos causou mudanças, mas
também reações por aqueles que buscavam preservar o que
se convenciona chamar de tradicional, construindo assim, em
vários momentos e espaços, pontos de tensão. Acredita-se que
a carta aqui apreendida, alicerça-se nesse limiar entre o pro-
gresso e reação, entre o moderno e o tradicional, tendo como
sujeitos desse enredo a Igreja Católica e as mulheres, e por
que não homens, que se posicionaram favoráveis ou avessos
às mudanças que ocorriam na cidade do Crato.

A cidade de Crato é conhecida pelos seus vários adje-
tivos, os mais conhecidos encontram-se, por exemplo, na
letra musical "Eu vou pro Crato", cantada por Luiz Gonzaga
que descreve a cidade como "Cratinho de açúcar, Coração do
Cariri".' Esses adjetivos remetem a cidade uma imagem de es-

1 Música "Eu vali pro Crato". LP: Pisa no Pilão (Festa do Milho), gravadora RCA
VICroR, 1963.
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paço aprazível e vanguardista, contudo, se percebe também
uma intensa aspiração pelo pioneirismo e pela demarcação
das singularidades da cidade.

Nessa constituição, evidente em vário momentos da
história da região, a Igreja Católica, e po teriormente com
mais veemência a Diocese do Crato fundada em outubro de
1914, ocuparam lugar privilegiado. Sobre a atuação da Igreja
Católica naquele período se destaca o intuito de concretizar
as diretrizes do processo de ultramontanhismo ou romaniza-
ção, o qual expressava um desejo de centralização e di cipli-
namento, mas também uma reação às mudanças agregadas a
modernidade.

Especificamente sobre o Ceará, Vasconcelos Júnior
(2006, P.1l9) afirma ter ocorrido uma "seletividade espacial"
já que tinha como preocupação "recatolicizar o povo, através
de uma Igreja moldada no modelo romano [...] Esse ponto era
importante no Ceará devido à presença mística de Padre Cíce-
ro em Juazeiro do Norte."

Dom Francisco de Assis Pires foi o segundo bispo da
Diocese de Crato, tomou posse em janeiro de 1932, tendo seu
bispado marcado por ter dado continuidade as ações do seu
precursor, dom Quintino, e pelas obras de assistência social.
Ainda em 1939, dom Francisco funda a Ação Católica" Dioce-
sana que tinha uma grande participação e ressonância entre
as mulheres daquela cidade.

Cabe ressaltar que este é o mesmo período em que a
cidade começa a ganhar, com mais intensidade, os contornos
da imagem de cidade moderna, essencialmente urbana. Mui-

2 A Ação Católica surgiu nos anos 30 do século XX com o objetivo de fortalecer o
catolicismo. Dessa forma contava com a participação dos leigos na construção da
Igreja. É fundada na "premissa de uma sociedade decaída religiosa e moralmente."
(MONTENEGRO, 1972. P.lS7).
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tas vezes representando os anseios de grupos políticos locais
que se revestiam de discursos e ações que faziam alusão à mo-
dernidade e ao progresso. Entre esse vivenciar uma sociedade
moderna, se destacam alguns elementos como os espaços de
sociabilização, de lazer.

Assim, tem-se de um lado parte da população, em espe-
cial constituintes da elite, que aspiravam vivenciar mudanças
trazidas pelos novos tempos e, por outro lado, a Diocese que
via nessas mudanças uma ameaça não apenas a moral e bons
costumes, mais ao lugar sociopolítico que esta ocupava. So-
bre essa estreita relação, destacando em especial as mulheres
Gama (2006, p.100) afirma que,

[...] É, sobretudo entre as décadas de 40 e 60, que a
cidade torna-se palco de acontecimentos que contri-
buíram para uma efervescência discursiva imbricada
de códigos de comportamento e normas de contenção
da sexualidade feminina. Crato presencia o ideário de
modernidade e com ele os discursos da Igreja que viam
esse período como uma ameaça aos bons costumes. O
cinema, o carnaval, as músicas, a moda e tantos outros
signos de modernidade, despertavam os olhares de uma
sociedade ainda conservadora.

Certamente, entre as várias mudanças ocorridas no pe-
ríodo, o comportamento feminino, e dentro dele, a forma de
vestir, inferiu nas relações em geral. Intui-se que são essas as
razões da existência da carta pastoral sobre as vestes femini-
nas, voltada especialmente para mulheres abastadas, já que
historicamente essas mulheres são precursoras na absorção,
não apenas pelo poder aquisitivo, mas pela própria criação
menos rígida que as mulheres de menor poder aquisitivo.
Além do mais, a moda em sentido comercial, estava voltada
pra pessoas determinadas, de acordo com seus costumes, suas
crenças, seu grupo social.

~ JOSÉ GERAROO VASCONCELOS ·lOUROES RAFAEllA SANTOS FlORENClO·
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Assim sendo, o modo de vestir, as tendências e as pes-
soas que a elas aderem, carregam significados e dão aos su-
jeitos imersos por ela uma dotação de sentidos, em outras
palavras, as probabilidades várias do vestir possibilitam aos
estudos históricos entender a roupa como um objeto revela-
dor de diferenciação de grupos sociais e uas vivências, entre
tantas outras possibilitadades, quando e faz a conexão entre
a roupa e os indivíduos. Tais conexões e fazem necessárias já
que os "[...] modos de vestir, às o cilações da moda, às suas
variações conforme os grupos sociais, às demarcações políti-
cas que por sua vez se colam a uma determinada roupa que os
indivíduos de certas minorias podem er obrigado a utilizar
em sociedades" são elementos ativos na iden . cação de dife-
renças e desigualdades sociais (BARRO ,2010. P.30).

Ao falar de moda, não se pode esquecer o papel e influ-
ência europeia, a qual seguia as tendências de mudança do
próprio estilo de vida, chegando mesmo a er elemen o de dis-
tinção entre as classes sociais em que a "difusão da moda ten-
dia a ser facilitada ou impedida pela identificação da pessoa
com sua própria classe ou grupo social. [...] Para as mulheres,
as roupas eram, no século XIX, expressões podero as das he-
gemonias de gênero" (CREANE, 2006, PA55).

Voltando para o contexto cratense, as aspirações e mu-
danças decorrentes da modernidade proporcionaram a mui-
tas mulheres uma ampliação no campo social as im como na
forma de se posicionar. Ao analisar a representação sexual
feminina em instituições educacionais ligadas a Diocese do
Crato na primeira metade do século XX, a historiadora Cícera
Gama (2006, p.ios) aponta a preocupação e de certa forma, a
intervenção da Diocese do Crato no comportamento feminino
quando afirma que foi possível "constatar mediante as fontes
disponíveis nessas instituições, a preocupação com a constru-
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ção de uma moral feminina, vinculada, sobretudo ao controle
da sexualidade".

O corpo feminino seria nesse travo, o lugar de disputa,
o qual poderia ganhar significado de pureza e virtude, ou por
outro lado, progressividade e desobediência cristã. Na obra
Vigiar e Punir, Michael Foucault demonstra os resultados
obtidos sobre os corpos do indivíduos, a partir da utilização
de técnicas e poder, as quai ele chama de disciplina. Para o
supracitado autor, o corpo,

[...] requer que seja dócil até em suas mínimas operações.
opõe e mostra as condições de funcionamento próprio
a um organismo. O poder disciplinar tem por correlato
uma individualidade que não só é analítica e "celular".
mas também natural e "orgânica". (1999b, P.132).

Assim, o corpo é visto como um lugar, onde as relaçõe
de poder operam sobre ele. Ainda segundo Foucault, com o
advento da sociedade moderna o corpo passou a ser um obje-
to, fundamental nas relações de poder, em que o poder "pro-
duz realidade; produz campo de objetos e rituais de verdade.
O individuo e o conhecimento que dele se pode ter se originam
nessa produção" (1999b p.161).A disciplina está diretamente
ligada aos corpos dos indivíduo o poder, quando invisível,
possibilita uma permanente vigilância.

Na apresentação da Carta Pastoral "Excessos da Moda"
dom Francisco é enfático ao falar sobre a moda feminina, sendo
visível a intenção de disciplinarnento sobre o corpo feminino
usando como justificativa o lugar social ocupado pela Igreja,
como uma espécie de guardiã da moral e dos bons costumes.

Munido de tamanha autoridade, o bispo dirige-se ao
responsáveis pela educação das mulheres, os pais e avós sendo
portanto, chamados a supervisionar o comportamento e forma
de vestir de suas filhas e netas. Ou seja, dom Francisco canaliza
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para os genitores a responsabilidade pela postura das filhas, co-
brando assim, a participação nestes na vigilância daquelas. Na
sua fala ele adverte que

[...] deern-lhes o bom exemplo, não eonsi tam nos seus
lares, o uso de uma toile e indecorosa e irn estaremos
opondo barreiras ao desmando da paganização dos
costumes (Dom Franci co de. . Pires. 1940 p.z).

Dois termos são recorrentes na carta. "costume paga-
nistas" e "modéstia cristã", o primeiro é ociado à moda fe-
minina, como algo destrutivo da sociedade. iá o ezundo faz
alusão às mulheres que seguem os precei o da ja Católica.
Dom Francisco descreve os costumes pag - na moda fe-
minina como:

A paganização dos costumes e m n - modas
femininas. A extravagancia das forro
dos tecidos, o encurtamento do v
cioso das linhas e, não raro, a U· isuncíencía
internas são expedientes ardiloso .forja - pel
gos, para rebaixamento do nivel moral da. nalidade
humana. (Dom Francisco de As is Pires. 9-0. p.z).

".,

Historicamente, a Igreja construíra dis os obre as
mulheres fazendo menção a figura feminina de ':"armadúbia,
ora como símbolo de pureza, representada pela a oração a
Virgem Maria, ora como sinônimo de tentação e pecado re-
presentado por Eva. Em Santo Agostinho, a mulher. apesar de
semelhante ao homem, deve ser submissa a ele, pois a ua exis-
tência tem como justificativa ajudar o homem. Além do mais,
a mulher é caracterizada pelo desejo, enquanto o homem pela
razão. A mulher tem como função social a procriação.

Essa visão sobre a mulher tem como um do principais
pilares, o mito sobre o pecado original. o Gênesi ,está a re-
presentação sobre a mulher como ser destrutivo na fábula

REPRESENTAÇÕES DO VESTIR·SE FEMI I O ACARTA PASTORAL ~
"EXCESSOS DA MODA" DE DOM FRANCISCO DE ASSIS PIRES EM 1940 -=; 141



do pecado original. Eva aparece desobediente e sedenta pelo
poder. Pontua-se que é a mulher que comete o pecado ori-
ginal e que a ela está atrelada a culpa por todos os males da
humanidade. Enquanto a Adão sua desobediência a Deus é
justificada pelo poder de sedução de Eva. Como castigo pela
desobediência, ao homem é de tinado o trabalho pesado e a
mulher a função de parir com dor e a obediência ao homem.

Essa submissão da mulher é visível na carta pastoral,
especificamente ao falar da modéstia necessária para as mu-
lheres, pois essa característica "faz a felicidade do marido, a
alegria dos pais, o orgulho do irmão, a honra da família, da
sociedade e da religião" (Dom Franci co de Assis Pires, 1940,
P.3). Assim constrói-se uma outra imagem da mulher, essa as-
sociada a Virgem Maria, fazendo ainda um chamado pró-en-
gajamento das mulheres pre entes na Ação Católica, nas insti-
tuições educacionais ligada a Igreja com a seguinte evocação:

Filhas de Maria! Tomai Maria Santissima como modelo
de vossa vida. Porque consagradas à Virgem das virgens,
tendes mais forte razão de evitar, no vestir, tudo quando
ofenda ao pudor. De nenhum modo podereis cultuar as
demais virtudes como a "uirtude da moda". [...]Tendes
a obrigação de dá o bom exemplo sempre e em toda
parte. Ponderem nisso o reverendos diretores das Pias
Uniões e associações de todos os graus. (Dom Francisco
de Assis Pires, 1940, P.03,04).

O culto a Virgem Maria está associado ao símbolo da pu-
reza. As filhas de Maria de eriam trazer como virtude maior a
"modéstia cristã", a obediência incondicional. Dirigindo-se aos
membros da Ação Católica, movimento mencionado anterior-
mente, o bispo convoca a todos os integrantes a auxiliarem na
"luta" pela moralização e para darem o exemplo, salientando a
subserviência esperada. "E vós, jovens e senhoras da Ação Ca-
tólica, mãos a obra á obra que é de Deus. Para longe, bem lon-
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ge, o respeito humano. O Santo Padre assim o quer e manda. A
obediência incondicional à voz da Igreja é condição essencial
no apostolado leigo." (Dom Francisco de Assis Pires, PA).

Como dito inicialmente, o período em análise represen-
ta aspirações de um mundo essencialmente urbano, a qual
criara culturas e espaços muitas vez e alheio ao preceitos
da Igreja Católica. A carta aqui em estudo é entendida uma
representação da batalha da Igreja em frear, ou quem sabe,
disciplinar as pessoas imersas nessa nova realidade ocial que
se desenhava. A postura da mulher nesse novo contexto apre-
senta-se como um fronte, percebível nos vários comunicados
do papa Pio XI. Dom Francisco transcreve algumas instruções
da Sagrada Congregação do Concílio, datada de 12 de janeiro
de 1930, dividida em doze pontos instruindo os párocos, pais,
e professoras a combater os excessos da moda.

1) Os párocos em primeiro lugar e o pregadores, ofere-
cendo-se ocasião, segundo a doutrina do Apóstolo Paulo
(Il TIM, IV, 2) listem, preguem, peçam, repreendam
para acabar com os abusos, afimde que o trajar feminino
seja conforme a modéstia, e como um ornato e defesa
da virtude, e advirtam os pais para não consentir que
suas filhas vistam indecentemente

2. Os pais, lembrando-se da obrigação gravissima que
têm de dar a sua prole, educação moral e religiosa, em-
preguem especial diligencia para que suas filhas, desde
a mais tenra idade, instruam solidamente na doutrina
cristã, e, com suas palavras e exemplo, cultivem nelas,
com empenho, o amor das virtudes da modéstia e da
caridade. (Dom Francisco de Assis Pires, 1940, p.S).

Percebe-se que são cobradas atitudes disciplinares por
parte dos clérigos no combate ao "abuso" das mulheres que
ousavam contrariar as regras preestabelecidas. As vestes fe-
mininas tinham que ser condizentes com a postura esperada
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de uma filha da Virgem Maria, ou seja, uma insígnia virtuo-
sa. Não obstante é o papel dos pais, na educação das filhas,
principalmente a "moral e religiosa", aos quais caberiam não
apenas dar o exemplo, mas também incutir os princípios da
moral cristã, não permitindo nunca, que suas filhas fizessem
uso de roupas imodestas.

Essa, ainda segundo as orientações da Sagrada Congre-
gação, deve ser também uma tarefa das religiosas e professoras
de instituições católicas. As quais são orientadas a "infundir,
no espirito das meninas, o amor da modéstia, de modo que as
movam eficazmente a vestir bonenstamente" (Dom Francis-
co de Assis Pires, 1940, p.S). São instruídas a não receberem
alunas com roupas indecentes e, as que por ventura, depois de
admitidas passassem a fazer uso, deveriam sem expulsas.

O documento traz tática de agregação e punição com
a finalídade de refrear as ações femininas, especificamente
quando diz,

7. Fundem- e e promovam-se associações piedosas
femininas, cujo fim eja coibir, pelo conselho, exemplo
e ação, os abuso de trajar ofendendo a modestia cristã,
e promover a pureza do costumes e honestidade ao
vestir.

8. Em quaisquer as ociações de mulheres não se admi-
tam as que usam vestido deshonestos as que porem
ja admitidas tran gredirem esta regra, se depois de
avisadas não se emendarem, sejam expulsas. (Dom
Francisco de Assis Pires 1940, p.6).

Por fim, Dom Francisco reafirma a validade de uma cir-
cular de sua Diocese de 18 de janeiro de 1937, que tem como
base um documento papal de 1932. Demonstrando assim a re-
corrência com que a temática fora debatida pela Igreja Católi-
ca. Tal circular descreve o que a Igreja considera imodesto no
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vestir feminino além de apontar as restrições que as mulheres
mal trajadas deveriam ser cometidas.

ASSENHORAS TRAJANDO VESfESlNCONVENIENTES
111) Nenhum sacerdote poderá administrar os santos
sacramentos da Igreja;
211) Nem aceitar como madrinhas; ou testemunhas
nestes sacramentos;
311) Nem admiti-Ias nas sessões da associações pias de
suas respectivas Igrejas;
VESTES INCONVENIENTES OU :c lODEST
111) São os vestidos levianamente transparentes;
211) Escandalosamente curtos, isto é, que não desçam
abaixo dos joelhos;
311) Excessivamente decotados;
411) Demasiadamente ajustados ao corpo;
Sl1) De mangas que não cheguem á altura dos cotovelos;
O USO DE VESTES IMODESTAS
é rigorosamente proibido a toda mulher cristã verdadei-
ramente digna deste nome em qualquer tempo e lugar, na
Igreja ou fóra dela, nas festas religiosas e nos divertimen-
tos profanos (Dom Francisco de Assis Pires, 1940. p. 7).

No trecho acima destacado ficam nítidas as punições
para as mulheres que ousassem transpor as orientações ca-
tólicas, estando proibidas de tal leviandade nos espaços da
Igreja, mas também nos "divertimentos profanos". Intui-se
que profanos eram os espaços urbanos como cinema, bailes,
festas, entre outros. Percebendo a preocupação em esconder
o corpo feminino quando é descrito o que a Igreja considera a
vestes inconvenientes ou imodestas.

Considerações Finais

Dom Francisco conclui sua carta, orientando aos páro-
cos que a lessem na missa paroquial, ou seja, a dúbia noção de
mulher, por vezes alocada na imagem de Eva e outra na ima-
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gem da Virgem Maria, as influências modernas sobre a moral
cristã e a representação na moda feminina deveriam ser pauta
nos sermões daquela região, demonstrando assim as táticas
e estratégias da Diocese do Crato em conter tais influências.

Nesse ensaio buscou-se entender a carta "Excessos da
Moda", dentro do contexto ócio-histórico, despontando que,
para além de algumas normatizações internas da Diocese do
Crato, ela representa uma ação politica da Igreja Católica
frente à modernidade. Localizou- e elementos que iam além
da moda feminina, em sentido restrito.

Especificamente no Brasil, as primeiras décadas do sé-
culo XX, representam os primeiros passos para industrializa-
ção. Nesse processo, a mulher paulatinamente ganhara espaço
no mundo do trabalho mas também nos espaços de sociabi-
lização, ganhando força principalmente pela influência do
movimento feminista norte-americano e europeu, sobretudo
o francês. Para a Igreja, es e era também uma ameaça às dire-
trizes católicas, portanto bu cou centralizar as ações femininas
em que, as mulheres que infrinziam as regras, eram duramen-
te punidas, quando não banidas de determinados espaços.
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A CRIMINALlDADE COMPENSA? RELATOS BIOGRÁFICOS DE UM
JOVEM INTERNO EM PROCESSO DE DESLIGAMENTO DO SISTEMA

SOCIOEDUCATlVO

Lia Machado Fiuza Fialho
Charliton José dos Santos Machado

José Albio Moreira de Sales

Introdução

Este capítulo foi perspectivado com o objetivo de trazer
à tona a biografia de um jovem em conflito com a lei que aca-
bava de cumprir uma medida socioeducativa de internação',
em instituição específica para essa finalidade intitulada Cen-
tro Educacional Patativa do Assaré (CEPA), em Fortaleza-CE.
Visando contemplar o referido escopo, fez-se necessário de-
senvolver uma pesquisa ÍI1 loco utilizando o percurso meto-
dológico da história oral que possibilitou lançar luz sobre as
nuances que perpassavam a trajetória de vida de José, nome
fictício escolhido para assegurar o anonimato e preservar a
identidade do menor, questionando a viabilidade da prática
de atos infracionais na perspectiva do jovem em processo de
desligamento do sistema socioeducativo.

A biografia de José foi realizada em estágio pós-dou-
toral, no interior do Grupo de Estudos e Pesquisas "História,
Sociedade e Educação no Brasil" - HISTEDBRjGT-PBjUFPB
e emergiu do aprofundamento de parte de um estudo douto-
ral efetuado com um grupo de sete rapazes institucionalizados

I A medida de internação (art. 121) consiste na privação de liberdade e no controle
de ir e vir do adolescente, vinculando-o a um estabelecimento especializado, pró-
prio para essa finalidade, e exclusivo para adolescentes, observando os critérios de
idade, compleição física e gravidade da infração. Não comporta prazo determinado,
mas deve ser aplicada em um período mínimo de seis meses e máximo de três
anos, podendo ser reavaliada a cada seis meses mediante decisão fundamentada.
É norteada por três princípios básicos: o da brevidade, da excepcionalidade e do
respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
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que objetivava compreender como os jovens em conflito com
a lei percebiam a experiência de internação em suas vidas, ad-
vogando a tese de que o aprisionamento repressivo, nos mol-
des socioeducativos desenvolvidos no CEPA, impossibilitava
o alcance da autonomia e, por conseguinte, a recuperação so-
cial desses jovens (FIALHO, 2012). A história de vida de José
despertou interesse ímpar nos pesquisadores por apresentar
uma trajetória singular, se comparada aos outros investiga-
dos, pelo fato de ter sido o único jovem que possuía condições
financeiras favoráveis, declarar não sentir falta de bens de
consumo e, ainda assim, ponderar a viabilidade de prosseguir
na "carreira" infracional, mesmo após o cumprimento de me-
dida socioeducativa de internação.

As narrativas de José foram coletadas mediante en-
trevista pura, contínua e direta (MEIHY, HOLANDA, 2007;

MEIHY, RIBEIRO, 2011) que foram gravadas em equipamen-
to digital, transcritas na íntegra, transcriadas considerando
os silêncios e emoções expressas, validadas com a técnica de
estrutura do discurso (FLICK,2009) e analisadas consideran-
do a interface entre os aspectos negativos e positivos sobre o
acometimento do roubo enquanto ato infracional factível ex-
postos na ótica do jovem.°"desvelamento" da história de vida do jovem em con-
flito com a lei pesquisado, por meio dos relatos orais, permitiu
tecer a trama histórica da vida do investigado, mediante a sua
própria lente, percebendo não somente o indivíduo de maneira
isolada e atemporal, mas como um ser "no mundo", em pleno
curso de uma trajetória interligada por uma realidade socio-
cultural complexa, "articulando suas experiências e aspirações,
em suas intricadas relações sociais" (MACHADO,2010).

Delory-Monberger (2008) afirma que a individualiza-
ção e a socialização se mostram inseparáveis e, consecutiva-
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mente, constituem faces de uma mesma realidade abordada
pelas pesquisas que envolvem história de vida. As narrativas,
dessa maneira, representam não apenas uma trajetória fixa
e linear ou retrato fiel de ocorrências da vida do entrevista-
do, mas caminham na contramão desse postulado, propon-
do uma leitura dialética entre o indivíduo e o contexto social
que o circunda, considerando os filtros culturais que a própria
sociedade edifica (POLLAK,1992) e as circunstâncias intrín-
secas as particularidades e ao diálogo entre pesquisado e pes-
quisador (BORGES, 2006).

Sabe-se que a biografia, gênero da história oral cada
dia mais consolidado entre pesquisadores (MACHADO,C. J.
S; VASCONCELOSJÚNIOR, R. E. P; VASCONCELOS,J. G.,
2011), por excelência, trabalha com o exercício da rememora-
ção e verbalização de acontecimentos pessoais. E este, por sua
vez, se caracteriza por lembranças e esquecimentos naturais
ou propositais, contados, muitas vezes, de maneira narrativa,
ao interlocutor. Logo, não houve ambição de encontrar verda-
des absolutas, mas, ao contrário, devolver aos leitores, a ima-
gem de mundo que reside no jovem entrevistado, lançando
luz às experiências concretas vivenciadas, problematizando a
ponderação entre a relação de beneficios e maleficios gerados
pela prática do roubo .

.Vida de José: Escolarização, Trabalho, Infração e Socioeducação

José mora com a mãe, a avó, uma tia e dois tios em casa
alugada espaçosa, com boa estrutura fisica e de higiene, em
bairro popular na cidade de Fortaleza. A atribuição profissio-
nal da mãe é de zeladora do salão de beleza próximo a sua casa
como diarista. A avó é aposentada, e a tia trabalha na creche
de um banco. Um dos tios está desempregado e o outro tio,
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que ganha melhor, é estilista de moda. Este último, de acordo
com José, paga o aluguel e ajuda os outros familiares: "Meu
tio dá 350 para minha avó, paga a luz, dá mercantil todo
mês, pagava meu colégio, farda, cotas da escola. Ele dava
esforçado. Tem carro, vive bem, sempre ajuda.

De acordo com José, o relacionamento familiar em sua
casa é muito bom, principalmente no que diz respeito a sua
pessoa, porque sempre foi a única criança da casa: "Todos lá
em casa gostam de mim, todos se dão bem, sefalam."

José nasceu em Fortaleza, e logo depois foi morar em
Maracanaú (cidade vizinha), e, em seguida, foi para o Monte
Castelo (bairro da cidade de Fortaleza), onde residia até ser
internado. Não se recordava de momentos vivenciados em
Maracanaú porque se mudou ainda muito pequeno para For-
taleza, mas afirma que iniciou os estudos bem cedo e quando
o fezjá foi em Fortaleza: "Eu entrei na escola muito cedo, com
dois ou três anos, no maternal. Só parei os estudos quando
vim pra cá." (Refere-se ao CEPA).

Importante é ressaltar que a figura da avó sempre pre-
ponderou sobre a da própria mãe, logo, ele considera sua avó
como mãe também e era essa quem impunha os limites e es-
tabelecia as normas a serem seguidas no lar. O pai biológico
de José nunca foi identificado, e um de seus tios, o estilista,
foi quem lhe deu o apoio paterno durante toda sua vida, mas
este ele não o considera como pai. Seu tio lhe dava conselhos,
custeava seus estudos, financiava passeios e lhe arranjava tra-
balho, mas nunca foi visualizado como pai, como se constata
no depoimento:

Quando eu estudava, ele dava dez reais para eu ir ao
Norte Shopping. Eu tambémjá trabalhei com ele de
modelista, ele jazia as peça lá e eu cortava tudim, e
toda semana ele me dava 80 reais, 100 reais. Sempre
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meu tio gostou de mim efoi como um pai, mas um tio
não é um pai e eu sou orgulhoso.

José verbalizou que faziam de tudo para não lhe fal-
tar nada, inclusive estudava em um colégio particular. Como
praticava esporte, depois de alguns anos de escolarização, re-
cebeu uma bolsa de cinquenta por cento de desconto e seu
tio pagava a outra metade; ele também comprava o material
didático, custeava passeios escolares e tudo o que fosse ne-
cessário para seus estudos. Era José quem não dava,o devido
valor ao esforço realizado pelo tio, pois não prestava atenção
nas aulas, brincava nas horas indevidas e se relacionava com
colegas irresponsáveis, que estimularam sua iniciação no con-
sumo de substância ilícita:

Mas semprefui diferenciado, o mais danado. Estudava,
mas era bagunceiro. Aí, comecei a me juntar com um
camarada ai, que o pai dele era de uma papelaria, ele
era envolvido (com droga). Ele não tava nem vendo, o
pai dele tinha dinheiro e ele só se danava. De uma hora
para outra, ele me chamou para usar droga, aí eufui
com ele, com medo, mas eufui só para saber como é
que era, comecei com a maconha, da primeira vez não
senti nada, não sabia nem usar, dizia que estava morto
de lombrado". Mas depois que pesou a lombra, e que
eu vi que tava lembrado mesmo, comecei a sair mais,
a andar só opessoal mais bagunceiro, saia escondido.

José dizia que ia para casa do Pedro, que era um ami-
go responsável de quem sua mãe gostava, mas ia era sair com
"ele" (o amigo usuário de maconha, que não foi identificado por
José visando a preservar sua identidade). Usando a desculpa
de dormir na casa de Pedro, ia consumir maconha e para festas
noturnas, as quais começou a frequentar entre 14 e 15 anos.

2 Lombrado, chapado, alucinado, sob efeito de substância psicotrópica.
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Após o consumo da maconha, José afirma que ficou ain-
da mais mal comportado na escola, que não se interessava por
trabalho, e que passou a faltar muitas aulas e roubar para não
precisar trabalhar e poder comprar a substância entorpecen-
te, como se verifica no discurso:

I.

Fiquei só na maconha mesmo, mas dês daí comecei
a ser pior do que ele (amigo) que me chamou para
fumar maconha. Sei lá... Despertou uma coisa para
fazer coisa ruim do meu lado. Chegou ao ponto dos
elementos de lá só querer roubar sefosse mais eu, eu
chegava e tacava o revolver na cara. Demorou, eu
puxava e pronto. Fui deixando mais de estudar, eu
faltava, de uma semana eu ia dois dias para aula, só
passava na re, da re, da recuperação. Com o dinheiro
eu comprava maconha, ia para.festa, para motel, para
tudo quanto em canto. Comprava roupa, mas roupa
nem tanto porque como meu tio era estilista da pena
e quando a roupa tinha um defeito de nada, ele trazia
pra mim. Ele até me chamou para trabalhar lá com
ele, mas eu não fiquei não, acho que sou é preguiçoso
mesmo. E lá exige muito.

, '
I

, "
", '

Na casa de José, ninguém percebia que ele usava ma-
conha ou que roubava; ele, naturalmente, não contava para
os familiares. A única que percebeu mudança no seu compor-
tamento foi sua avó, que era depressiva e passava o dia em
casa, mas ela achava que as alterações eram decorrentes do
consumo do álcool abusivo: "Quando eu chegava em casa de
olho vermelho, ela dizia que eu estava bebo, sem saber [...]"
(porque na verdade ele estava sob o efeito da maconha),

José começou a roubar com apenas 15 anos, em agosto
de 2009. No início de 2010, três dias após completar 16 anos,
em 17 de abril, foi apreendido pela primeira vez, mas ninguém
da sua família soube. Ele conta como conseguiu o sigilo:
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Fui para delegacia, e quando cheguei lá, eu disse:

- Meu senhor não faça isso comigo não, me dê uma
chance, por favor, me dê unia chance. Aí ele me liberou.
Eu não estava com arma nessa época não, estava com
um facão roubando mobilete. Fui bater lá no sétimo, fui
liberado. O cara pensa que nunca vai ser pego né, não
pensa que vai dá errado.

Cada dia que passava José ficava mais envolvido com os
furtos e com a facilidade de adquirir dinheiro, e se arriscava em
novos roubos. Por isso, sentia necessidade de obter uma arma
de fogo. Como seu tio sempre lhe dava dinheiro, e ele ainda
conseguia outras quantias furtando, juntou dinheiro e com-
prou, por quatrocentos reais, uma arma calibre trinta e oito.

A princípio, José roubava com um colega maior de 18
anos. O esquema era simples: o amigo escolhia a vítima, fazia
sinal, e o José ficava responsável pela abordagem e captura
dos pertences. Posteriormente, dividiam o dinheiro. Desse
modo, o seu comparsa se preservava no caso da polícia apre-
endê-Ios e fornecia sua experiência na escolha das vítimas en-
quanto José realizava a ação. Segundo relata, José acreditava
que tudo iria ocorrer bem sempre, que jamais seria pego pela
polícia ou que sua família ficaria sabendo: Quando eu comecei
fazer isso aí, achava que minha mãe nunca ia saber. Piorou
que ia ser pegue.

Poucos meses depois da primeira passagem pela dele-
gacia, José participou de um arrastão com aproximadamente
15 pessoas. O intuito era roubar uma grande loja denomina-
da Rabelo, que vende produtos variados, situada na avenida
Francisco Sá, em Fortaleza-CE, como ele narra:

Foi um arrastão doido, bicicleta, televisão, DVD. Quan-
do eufui pego na Francisco Sà, para entregar o outro,
apanhei, mas eu não entreguei não. Mas meu colega
foi pego e levado para o presídio porque era de maior.
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Eu como vi a ronda saí sem nada. Eles perguntaram se
eu estava armado, mas neguei, rebolei a arma antes.

o roubo não saiu como planejado e José, apesar de não
ter sido apanhado armado ou com as mercadorias roubadas,
foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos acer-
ca do arrastão. Ele conta:

..

Perguntaram o nome da minha mãe. Eu pedi para eles
falarem com minha mãe mesmo, porque minha avó
tinha depressão [...]. Eu tive medo dela morrer com a
noticia. Mas eles disseram:
- Ai é? Pois diga o nome da sua avó que eu vou cha-
mar é ela!
Aí ele perguntou para ela no telefone:
- Cadê seufilho?
- Foijogar bola no polo de lazer (a avó respondeu).
- Seu filho é um tremendo dum ladrão .
Ela chegou lá chorando. Sei lá... A gente sabe que a
famíliafica com vergonha dessas coisas, né?As pessoas
de onde eu moro são classe média [...].

'"

Depois de apurados os fatos, José foi mandado para
internação provisórias no São iguel" e foi liberado logo de-
pois. Apesar de todo o constrangimento gerado à família, não
parou de roubar e foi pego novamente pela polícia, desta vez
roubando uma mercearia. Segundo José, na internação provi-
sória, ele pôde conhecer pessoas mais experientes e formular
projetos ainda mais ousados:

Eu percebi que estava sendo besta, eu dava minha ati-
tude para ele (o comparsa maior de idade), ele dava a

3 A internação provisória possui tempo máximo de 45 dias, e é utilizada para
privação de liberdade temporária do jovem acusado da prática de ato infracional
enquanto aguarda decisão fundamentada do juiz.
4 O Centro Educacional São Miguel (CESM) é uma instituição socioeducativa
que atende jovens do sexo masculino, com idade entre doze a dezoito anos, que
cumprem medida de internação provisória.
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deixa e eu ia lá. Eu fazia a abordagem e dava para ele
que era de maior. Eu poderia era ganhar muito mais
dinheiro. Sei lá... Roubar também vira um vício. Dinhei-
ro fácil, só roubando moto, mercearia ... Quando você
entra nessa internação provisória você conhece gente
que tem a mente mais adiantada. Comecei roubando
celular, depois mobilete, mercearia, moto. Lá no São
Miguel me aperfeiçoei com um colega.

Impressiona o fato de que a internação provisória para
José não significou um momento de reflexão para mudança
de atitude, ao contrário, foi útil para que melhorasse sua atua-
ção corno ladrão, fato que remete ao evidenciado por Foucault
ao analisar a história da violência nos diversos sistemas pri-
sionais (FOUCAULT,1987).

Apesar do constrangimento que fez sua família viven-
ciar, o intuito era cumprir logo a internação para voltar a rou-
bar, com maior experiência, e ganhar ainda mais dinheiro,
pois, diante da facilidade em adquiri-lo por meio de maneira
ilícita, trabalhar regularmente não despertava qualquer inte-
resse. Afinal, na concepção de José, a fama de ladrão já havia
sido consolidada no seu entorno social e não seria mais sur-
presa ou decepção para parentes e amigos.

Não tardou muito e em outubro de 2010 foi novamen-
te pego roubando. Desta vez passou 41 dias no São Miguel e
saiu para passar o Natal com a família. Sua estada na referi-
da instituição não foi diferente da primeira, e logo que saiu
continuou a roubar: "Me liberaram para passar Natal e fim de
ano com a família. Aí começou a chegar intimação lá em casa.
Os caras me ligavam, faziam a encomenda e eu recebia o meu
dinheiro. Roubava quase todo dia, mercearia, farmácia."

Não bastasse o fato de ter sido liberado para as festas de
final de ano e nunca mais ter retornado, ficando em condição
de fugitivo, José ainda continuava roubando. O que de início,
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eram bolsas e telefones celulares, depois foram lojas e farmá-
cias, e, após sua segunda internação provisória, seu campo de
atuação se ampliava para motos. De acordo com José, já saiu
do São Miguel com esquema para contatar o receptador para
motos, que foi indicado por um colega de internação provi-
sória. Havia dias em que roubava até duas motos, fazia uma
média de dez por mês, afora os outros roubos.

José recebia em sua residência várias intimações para
prestar esclarecimentos na delegacia, mas não comparecia
porque, como era menor de idade, achava que não teria que ir
para outra delegacia que não a Delegacia da Criança e do Ado-
lescente (DCA); entretanto, os policiais foram procurá-lo em
sua casa, não o encontraram e deixaram recado com a família
para que o mesmo comparecesse à delegacia. Então, José re-
solveu ver do que estava sendo acusado desta vez e compare-
cer à delegacia, como relata, achando graça:

Chegou intimação na delegacia de maior, duas ou três,
o povo pensa que eu sou de maior porque sou grande,
eu fiá lá. Era acusando de ter roubado duas motos,
uma eu reconheci logo que fui eu, bateram uma foto
da cara do meu parceiro com a moto roubada, e eu
tinha roubado com ele. O delegado disse que ele estava
me acusando. E que já sabia que tinha sido eu mesmo.
Perguntou se eu conhecia esse rapaz aqui, mostrando
a foto, e eu disse que não sabia quem era não. Tu tem
quantos anos, eu disse 16. Rapaz isso aqui foi você
mesmo. Como é que eu cheguei na sua casa outro dia
perguntando pelo Bil? Então ele sabia do seu apelido.

Realmente José tinha roubado a moto, e como seu com-
parsa o havia entregue, inclusive dando telefone, endereço e
apelido, ficou difícil convencer o delegado de que era inocen-
te. Foi encaminhado para a DCA, depois novamente para o
São Miguel, onde permaneceu por 45 dias. Desta vez, foi con-
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denado à internação e transferido para o CEPA, onde já se
encontrava há sete meses quando foi entrevistado.

A concepção de José acerca do significado da instituição
de internação em sua vida permaneceu a mesma desde sua
primeira estada no São Miguel:

Não sei do rumo da minha vida, não sei se minha mãe
vai embaçar5, minha mãe quer que eu estude, mas esse
ano não vou estudar não, ir pro colégio só pra ir, por-
que o ano já esta perdido. Ela quer que eu estude para
não estar no meio da rua, mas eu sei que esse ano está

Isso para mim só serve para perder tempo. porque
minha vida continua do mesmo jeito. Eu aprendo é
mais, a cabeça fica melhor. Eu mudo as amizades, os
caras consideram mais eu. Eu aio e fico com mais
consideração, pelo que eu fiz, que não é qualquer um
que faz, não entreguei o outro. Já abem que eu vou
sair, eles sabem que sou limpeza.falam de mim. Mas
quando eu sair daqui não vou mais ser besta não, [...]
Não sei como é que vou fazer para sair dessa vida
porque é um vício.Aqui O cara encontra uns caras com
a mente mais elevada igual a nossa. encontra oferta
para ganhar mais, e o carafica pensando no dinheiro.
O cara rouba três carros em um dia e tira mais de dez
mil em um dia só.

Observa-se que a ambição de José por dinheiro é zran-
de, e a remuneração adquirida com trabalho hone to não u-
pre suas expectativas financeiras. Também é po ível perce-
ber que ele já está idealizando "avançar" como ladrão pois
não serão mais as motos os seus alvos, mas os carro . O jo-
vem sabe que pode mudar suas atitudes e começar a traba-
lhar como autônomo ou empregado, mas admite que é muito
difícil parar de roubar, como comprovado na fala que egue:

5 Embaçar é o mesmo que colocar dificuldade, criar problemas, atrapalhar,
interferir.
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perdido. r ..]Penso em ajudar meu tio trabalhando com
ele, mas não sei se vai rolar não. r..]Quando você vai
embora, você nãopensa em roubar mais não, mas aí vê
os colegas roubando, o dinheiro fácil, os convites, e cai
na tentação. Quando eu sair daqui posso roubar carro.

A realidade é que há uma gama de oportunidades para
continuar na prática de condutas ilegais, e o dinheiro fácil pro-
piciado pelo roubo faz parecer que o trabalho não compensa.
Nesse sentido, José ignora os conselhos maternos, e associa o
roubo a um vício, pois sabe que roubar é prejudicial, mas en-
contra enorme dificuldade em deixar de praticá-Ia. E explica:

Acho que se quiser sair dessa vida sai, mas precisa
muita força de vontade. r ..]Eu vou sair daqui para
fazer as coisas mais esperto e tirar mais. Se quisesse
mudar meu tio arrumava um emprego pra mim, mas
eu ia ganhar muito menos e trabalhar muito mais. Se
eu trabalhasse eu ia ganhar afelicidade da minha mãe.

o caso de José é peculiar porque ele, ao contrário de
muitos jovens na mesma situação, visualiza oportunidades de
emprego e possui o apoio da família, mas, ainda assim, não de-
monstra interesse em abandonar a vida' criminal" e acrescenta:

Meu dormitório tem um com sequestro, maior limpeza.
Ele sequestra no carro mesmo, o vidro fumê do carro dá
dinheiro, é seiscentos contos só ofumê, mais som, mais
a rodagem, mais mil e pouco, a gente depena todinho.
O receptador das coisas de carro e moto com quem eu
trabalho não quer negócio com gente embaçado. Eles
ficam é assustados, tem receptador que tem a mesma
mente que você, é maior limpeza.

Como José ganhava dinheiro fácil, ele não dava o devido
valor, pois também gastava bastante com objetos e situações
com os quais não valorava como significativos. O fato de es-
conder da família sua prática infracional e não poder demons-
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trar que tinha dinheiro também fazia com que ele desse um
fim pouco proveitoso para seu capital. Desse modo, mesmo
tendo acesso a quantias consideráveis de dinheiro para um
jovem da sua idade, que cresciam após cada internação e no-
vos conhecimentos adquiridos, chegando até dez mil por mês,
não houve qualquer investimento ou aquisição importante
que fosse mencionada. Ainda assim, considerava não apenas
plausível, mas viável a ideia de perpetuar a vida infracional
praticando outros assaltos.

Analisando o Discurso de José...

Ao contrário do que entendem Pereira e Sudbrack
(2008), na afirmação de que "a "transgressão" das normas é
a forma encontrada pelo jovem de se comunicar com o outro;
de denunciar um sofrimento coletivo; é mais um pedido de
ajuda que uma afirmação em si", José não demonstrou que
praticava atos ilícitos como um manifesto de denúncia, de so-
frimento coletivo ou como pedido de ajuda. Pois, afirmou que
possuía uma boa relação familiar, que todos cuidavam para
que nada lhe faltasse, e não mencionou insatisfação ou revolta
na sua fala.

Feijó e Assis (2004) identificam o contexto de exclusão
social e vulnerabilidade de jovens infratores e suas famílias
como fator preponderante na prática de atos infracionais.
Silva, Farias, Silvares e Arantes (2008) asseveram esse pos-
tulado, em estudo sobre a adversidade familiar e problemas
comportamentais entre adolescentes infratores e não infrato-
res, afirmando que a maioria dos jovens que agem de maneira
antissocial é desprovida de rede de apoio. Essa tese, no en-
tanto, não foi validada com a biografia de José, o que tornou
ainda mais intrigante a compreensão acerca dos motivos que
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o levaram a conduta infracional e a crença de que permanecer
nessa prática compensava.

Observou-se que José não vivenciou situação signifi-
cativa de instabilidade ou insegurança familiar, bem como
não foi vítima do "fenômeno do pingue-pongue emocional?"
(ASSIS, CONSTANI'I O, 2001) com vivências de condições
e limites transitórios que dificultassem a compreensão acer-
ca de algumas condutas que seriam aceitas em determinados
ambientes e condenadas em outro. Dessa maneira, José pôde
desenvolver o senso de permanência (DELL'AGLIO, SAN-
TOS, BORGES, 2004) e perceber com clareza que aspectos da
experiência de vida são aceitos e rejeitados, criticados ou elo-
giados, considerados corretos ou errados.

A importância da-família na orientação do comporta-
mento e internalização de valores é ímpar (BRANCO,WAG-
NER, DEMARCHI, 2008), e José possuía uma família relati-
vamente presente, equilibrada, contingente e diretiva no que
dizia respeito à imposição de limites e orientação para con-
dutas retilíneas de acordo com aquelas aceitas socialmente.
Tal fato foi percebido pelos conselhos recebidos e, também,
pelo investimento e valorização da família em uma educação
de qualidade, desde a terna infância, ofertada em instituição
privada de ensino, sem nunca ter lhe faltado recurso para li-
vros, fardamento ou atividades relacionadas à educação.

Minayo e Souza (1998), em pesquisa realizada no mu-
nicípio de São Paulo, com 934 adolescentes autores de atos
infracionais, constatou que a metade não estava frequentando
a escola. Torna-se mister considerar que, diante desse quadro
desalentador, a situação de José, mais uma vez, pode ser con-

6 Expressão que se refere à mudança da figura de referência, troca de domicí-
lio, alternância de responsável familiar e, consecutivamente, na estrutura da
família.
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siderada favorável, porque o jovem, apesar de brincalhão, era
campeão de matemática, atleta e possuía boas notas. Esse ce-
nário começou a mudar após o envolvimento com a maconha
e com companhias que não valorizavam a educação formal.

Dayrel (2007) desenvolveu um estudo sobre as relações
entre juventude e escola, problematizando o lugar que esta
ocupa na socialização da juventude contemporânea, e afirmou
que se assiste a uma crise da escola na sua relação com a ju-
ventude, com.professores e jovens se perguntando a que ela
se propõe. Cabe questionar como o lugar da escola na vida
de José sofreu uma alteração tão rápida, pois de epicentro
passou a condição de empecilho, banhando-se com a falta de
estímulo e sentido. Tudo sem que houvesse uma interferência
da escola articulada com a família, esta última, inclusive, tar-
dou a saber das suas ausências e não foi convidada pela escola
para, em parceria, intervir no comportamento de José que ele
caracteriza como "sempre bagunceiro".

Concomitantemente com a crescente falta de interesse
pelos estudos veio também o descaso com as oportunidades
de trabalho, pois José já não apresentava mais ânimo para
trabalhar com o tio, afinal, iniciara os furtos e, posteriores, as-
saltos, tornando desnecessária a renda adquirida, de manei-
ra mais árdua, com a atividade profissional. Oliveira e Assis
(1999), em pesquisa acerca da iniciação precoce no trabalho
de jovens em conflito com a lei, constataram que, até o mo-
mento da internação, 31% dos internos desenvolviam ativi-
dades profissionais. Apesar de haver pesquisadores que tra-
çaram (DAYREL,2007; PRIULI, MORAES, 2007; MINAYO,
SOUZA, 1998) relação entre os construtos - o ingresso pre-
maturo no emprego informal, abandono escolar e infração -
no caso de José, não se pode comprovar correlação entre essas
expressões, haja vista que ele nunca interrompeu a escolariza-
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ção e o trabalho desenvolvido não comprometia os estudos. O
que lhe deixou mais relapso nas atividades escolares não foi o
exercício do labor, mas o envolvimento com a maconha e com
companhias já iniciadas na prática de atos infracionais.

José afirmava, inclusive, que não sentia falta de nada
material, pois além do acesso a educação de qualidade, pos-
suía vestimentas e alimentação satisfatórias e, ainda, ganha-
va recursos para usufruir de lazer em shopping e em outros
espaços sociais de seu interesse. Segundo Eduardo e Egry
(2010), o não oferecimento de educação de qualidade, a con-
centração de renda, os baixos salários e o desemprego afetam
diretamente a trajetória dos joven , obrigando-os a se inserir
precocemente no mercado de trabalho e no tráfico de drogas.
Em consonância, Manso e Almeida (2009), em estudo com
jovens em conflito com a lei, publicam que "Um dos motivos
do incumprimento da lei e ocado pelos jovens aponta para
a situação de precariedade econômica dos indivíduos, tendo
por base a tentativa de responder a necessidades prioritárias
como a alimentação, a educação ou a habitação". Apesar de
considerar a precariedade financeira e a falta de oportunidade
de emprego fatores preditores para prática do ato infracional,
entretanto, este estudo não confirma esse postulado, porque
José possuía trabalho, vida financeira e familiar estável.

Spagnol (2005) em pesqui a acerca da crueldade com
que jovens praticam atos infracionais, constatou que, ape-
sar de a maioria ser desfavorecido economicamente, não são
apenas os jovens provenientes de estratos empobrecidos que
praticam os delitos, pois há também jovens de classe média
que se envolvem com a criminalidade. Volpi (2001) bem como
Priuli e Moraes (2007) inferem que não se pode ignorar o fato
de que, quando não se tem muito a perder, mais fácil é a adap-
tação ao que for útil no momento. Reguera (2005) concorda
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com essa ideia e explica que, para quem não tem algo impor-
tante a perder, um assalto, por exemplo, representa um gran-
de risco que não compensa correr, mas para aqueles que já
vivem com tão pouco o risco se torna mais viável.

José, mesmo possuindo vida financeira favorável, edu-
cação, trabalho e família bem organizada, ou seja, aspectos
positivos de vida aparentemente significativos para se colocar
em risco facilmente, apontava mais benefícios no tocante à
prática de atos infracionais do que malefícios. Ele pontuava
que os únicos fatores negativos eram a perda de tempo nos
períodos que passava privado de liberdade e a tristeza que
gerava para a família. Em contrapartida, enumerava outros
tantos fatores positivos: poder frequentar todas as festas que
tivesse vontade; ir para motel; comprar maconha, roupas e
acessórios cobiçados; não empreender esforço no trabalho
convencional; não precisar de dedicação a tantos anos de
estudo; poder usufruir do ócio; aprender mais com a sociali-
zação de experiências na internação; e "lucrar" o que jamais
poderia imaginar conseguir com uma atividade profissional
legalizada.

Pereira e Sudbrack (2008), objetivando descrever e dis-
cutir a relação entre os níveis de dependência relacional das
drogas e a prática de atos infracionais entre os jovens, cons-
taram que há elevada correlação entre consumo de drogas e
atos ilegais. Branco, Wagner e Demarchi (2008), assim como
Heim e Andrade (2008) também concordam com essa relação
comentando que a delinquência está imbricada com aspectos
relativos ao uso de drogas. Congruente com os achados des-
ses pesquisadores, pôde-se averiguar, nos relatos de José, que
o consumo da maconha influenciou suas ações antissociais,
tanto pela necessidade de maior quantia de dinheiro para ad-
quirir a substância e sentir a almejada sensação de "lembra",
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como pela vontade de acompanhar seus pares já iniciados no
uso da droga e prática de atos infracionais. Dessa maneira,
os depoimentos permitem inferir que o consumo ocorria de
maneira recreativa no estreitamento de laços de coleguismo
(FACUNDO, PEDRÃO, 2008).

José considerou que o melhor período de sua vida foi
quando estudava e se destacava na matemática, e que o pior
momento vivenciado foi a vergonha passada diante da família
no instante da descoberta de seus assaltos como expõe:

A melhor coisa da minha vida era quando eu estudava
e era campeão de matemática, mas me meti com os ele-
mentos errados. O pior momento que vivi foi a primeira
queda," minha avó quase morre por causa de mim [...].

Entretanto, depois de o fato ter se tornado público, em
repetidas vezes, foi como se José e sua família tivessem apren-
dido a conviver com a situação; ela foi banalizada, e José assu-
miu a identidade infratora tornando-a naturalizada.

De acordo com a Teoria da Rotulação postulada em Rist
(1997) o desvio é entendido não como uma qualidade da pes-
soa, mas como resultado de definições preestabelecidas pelos
seus pares e reações em grupo, oriundas do convívio social.
Nesse sentido, a maneira como a pessoa se concebe é determi-
nada pela forma como seus pares lhe percebem. Esse postula-
do foi, contudo, posteriormente, muito criticado, porque não
se configurou uma lei universal e vários foram os casos em
que individuos vivenciavam situações de preconceitos e rotu-
lações, mas não apresentavam comportamentos condizentes
com o rótulo instituído na rede social.

Segundo o resumo da obra de Rist (1997), realizado por
Moraes,

7 Queda quer dizer deslize descoberto com apreensão peJa polícia.
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Um desviante primário não nega que ele violou alguma
norma: o secundário já organizou suas características
sócio-psicológicas ao redor do papel de desviante. Uma
pessoa pode cometer repetidos atos de desvio primário
e nunca chegar a olhar-se, ou a outros, como desviante
secundário desde que não seja descoberto. A sequên-
cia acontece assim: 1- desvio primário; 2- penalidades
sociais; 3- mais desvio primário; 4- penalidades e rejei-
ções mais fortes; 5- mais desvios; 6- menos tolerância;
7- aumento da conduta desviante; 8- aceitação final do
status de desviante.

Apesar das exceções ao postulado citado, José, à medi-
da que ia praticando maior número de assaltos, se consolida-
va enquanto ladrão e internalizava a condição de "vagabundo"
originando uma identidade "marginal", em que a oportunida-
de de sair do comportamento considerado desviante era pau-
latinamente destruída. Vale salientar, inclusive, que quanto
mais ia sendo punido com medidas socioeducativas, que de-
veriam servir para educar e recuperar uma conduta consoante
com as regras sociais instituídas, mais José aprofundava seus
conhecimentos e técnicas em assaltar e estreitava laços com
novos comparsas e receptores de mercadorias roubadas.

Sabe-se que o estigma e a rotulação, por si sós, não ne-
cessariamente produzem infratores, bem como que a forma-
ção da identidade e a visão atribuída a si envolve inúmeros
fatores de ordem biológica, psicológica e social. No caso espe-
cíficode José, porém, a rotulação interferia na autopercepção,
de tal modo que era possível observar que ele se autointitula-
va preguiçoso e ladrão em diversos trechos de suas narrativas.

Em suma, a partir das entrevistas com José, foi possível
perceber que ele considerava viável a prática do assalto, pois
visualizava nessa ação mais benefícios do que malefícios, ale-
gando que prosseguir na "carreira" de ladrão compensa.
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Considerações Finais

Objetivando biografar a vida de José, um jovem em
conflito com a lei que acabava de cumprir uma medida socio-
educativa de internação e estava se desligando da instituição
privativa de liberdade, questionou-se a viabilidade da prática
de atos infracionais, na per pectiva do jovem, ponderando os
benefícios e malefícios da internação. Sem ambição de ensejar
verdades inquestionávei , bu cou- e desvelar a imagem cons-
truída pelo jovem biografado acerca da experiência de vida
e internação lançando luz às interfaces entre as vantagens e
desvantagens apresentadas por Jo é, as quais o levam a acre-
ditar que o roubo compen a per istindo na prática do ato in-
fracional mesmo após inúmeras experiências de internação.

O ensaio constatou que Jo é possuía várias caracterís-
ticas predispostas favoráveis: uma infância tranquila e feliz;
um relacionamento familiar harmônico e estável; situação fi-
nanceira simples e favorável, con iderando que a renda per
capta dos membros do lar não era alta mas se configurava sa-
tisfatória para atender as neces idades básicas; escolaridade
de qualidade compatível com a idade; e oportunidades de tra-
balho. Entretanto, ele incorporou após inúmeras atuações, a
identidade infratora concebendo esta como vantajosa.

Foram pontuados como aspectos negativos vinculados
à prática do roubo: a tristeza familiar e a perda de tempo de-
corrente das internações. Já no tocante aos aspectos positivos
foram citados: o fato de não precisar trabalhar, a facilidade de
"ganhar" dinheiro e a, consecutiva, oportunidade de usufruir
de momentos de lazer e bens de consumo não proporcionados
por um trabalho regular compatível com seu nível de conhe-
cimento. Com efeito, José acredita que as vantagens propor-
cionadas com a vida infracional superam as desvantagens e,
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inclusive, considera as passagens pelas instituições privativas
de liberdade uma oportunidade ímpar para ampliar os conhe-
cimentos, contatos e oportunidades de aperfeiçoamento na
prática do referido ato infracional.

Im-porta salientar que o caso de José sur-preendeu os
pesquisadores pelo fato de ser o único dentre os cento e oiten-
ta e cinco internos do CEPA que apresentaram tantos aspec-
tos positivos na história de vida e, ainda assim, ser defensor
da viabilidade do roubo. Logo, esse caso se configurou uma
exceção e não deve servir para qualquer generalização, mas
suscitar outros estudos acerca da temática em destaque, vi-
sando aprofundar as problemáticas que dizem respeito à con-
travenção na juventude e impulsionando novas pesquisas so-
bre políticas de socioeducação (BRANCO,WAGNER, 2009).
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MÃE BARATINHA, LUOICIOAOE E ORAMATURGIA

Emanoel Luís Roque Soares

A dramaturgia e ludicidade são formas didáticas de
transmissão de conteúdos que melhor atingem o público in-
fantojuvenil, além de ser extremamente palatável e assimilável
para o publico adulto uma vez que o jogo que é a personifica-
ção da ludicidade encontra-se entranhado em nossas origens
mesmo antes da cultura e da linguagem; estas formas são
usadas não só por humanos, mas por todos os mamiferos,em
que o pai e a mãe ensinam ações do cotidiano a seus filhos
brincando, encenando caçadas, lutas e todos os tipos de arti-
manhas, desde a tenra idade, que no futuro vão lhes garantir
a sobrevivência, tornando assim o jogo numa coisa seria e es-
sencial para garantia e preservação da vida.

As grandes atividades arquétipas da sociedade humana
são desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo.
Como por exemplo, no caso da linguagem, es e pri-
meiro supremo instrumento que o homem forjou a fim
de poder comunicar ensinar e comandar. (HUIZINGA,
1996, P.7).

No candomblé toda a tradição está guardada nos mi-
tos, quando são contados através do canto no xirê (músicas
e danças das festas públicas, em forma de roda) ao som dos
atabaques rituais (rum, rumpí e lé) e do sino de ferro (gã) que,
ritualisticamente, é acompanhado das mimicas, coreografias
dos filhos de santo,que ao encenarem este jogo rememoram o
mito e fazem a tradição emergir de maneira cênica, tal ence-
nação trazem a seus corpos os ancestrais, a cena é religada a
realidade ancestral, que retoma e revive o mito por intermé-
dio do corpo dos seus filhos, por isso, quando falo em jogo e
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ludicidade de certa maneira estou falando de poesia e teatro
uma vez que:

[...] Só o drama, devido a seu caráter intrinsecamente
funcional e devido ao fato de constituir uma ação, con-
tinua plenamente ligado ao jogo. A própria linguagem
reflete este laço indissolúvel, sobre tudo o latim e línguas
aparentadas, e também germânicas. Nessas línguas o
drama é chamado de "jogo" e interpretá-Io é "jogar"
(HUIZINGA, 1996, P·159).

A maneira lúdica e dramaturgia estão presentes em to-
dos os orixás do candomblé e e personifica arquetipicamen-
te falando, reencarnando no corpo dos seus filhos de santo
(descendente de mesma linhagem), isso quer dizer que seus
descendentes têm características iguais aos orixás ancestrais.

Os arquétipos de personalidade das pessoas não são
tão rígidos e uniformes como os descritos nos capítulos
seguintes, pois existem nuances provenientes da diver-
sidade de "qualidades" atribuídas a cada orixá. Oxum
por exemplo, pode er guerreira, coquete ou maternal,
dependendo do nome que leva. Como veremos, diz-se
que há doze Xangô ete Oguns, sete Iemanjás, dezes-
seis Oxalás (na África eles seriam cento e cinquenta e
quatro), tendo cada um suas características particulares.
Eles são segundo o caso ,jovens ou velhos amáveis ou
ranzinzas, pacífico ou guerreiros, benevolentes ou não.
No Brasil, além do mai .cada individuo possui dois ori-
xás. Um deles mai aparente aquele que pode provocar
crises de posses ão, o outro mais discreto e é assentado,
acalmado. Apesar dis o influencia também no compor-
tamento das pessoas [...] (VERGER, 2002, P.37).

É esta maneira ancestral que vai conferir à dona Gal-
dina da Silva, Mãe Baratinha, as características pertencentes
a Oxum que talvez seja a mais lúdica das iabás (orixás femi-
ninos) por ser a grande mãe, aquela que cria até os filhos das
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outras e criando ensina e forma aos outros comjuntó (segun-
do ancestral) de LogumEdé, o independente, vaidoso caçador.

t

Foto 1- Da esquerda para a direita ekede Cleó, Mãe Baratinha, Dona Dalva
do Samba, acervo do Terreiro Ilê Kayó Alaketú Ashé 6xum - Cachoeira-BA

As características de Oxum são: riqueza, beleza, vaida-
de, fertilidade, maternidade e sedução por estas característi-
cas é patrona das grávidas e protetora das crianças, a sua cor
predileta é o amarelo ouro, suas ferramentas são, o abebé (es-
pelho), pulseira de metal(cobre), o dia da semanaguardado a
Oxum é sábado, sua saudação é Ora ieiê ô.

Ninfa do rio de que é homônima, na África, senho-
reia entre nós todos os regatos e fontes de agua doce:
caracteriza sua figura ideal antes de tudo, a extrema
beleza que lhe é atribuída. Oxum é, de fato, para seus
fiés baianos, o Orixá do dengo, da formosura e do ouro
que se representa, na maioria das vezes, como uma
menina ou adolescente divinal. Muito vaidosa, com uma
certa coqueteria, mas cheia de infinita graciosidade,
chega até a ser algo lúbrica em sua dança, em que finge
banhar-se num rio, despir-se e vestir-se, olhar-se num
espelho, etc., conforme o toque e ocasião, nunca sem
certa malícia. Sua natureza infantil, por um lado, se
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manifesta na predileção por bonecas e outros brinque-
dos, que não faltam em seus assentamentos. De acordo
com as lendas, esta deusa sedutora foi também mulher
de Oxóssi. Hámuitas Oxum, destacando-se a Abotô, a
Oxum Pandá, Yeyê, Okê, Oxum Ijimum e Oxum Apa-
rá - esta ultima uma legitima guerreira muito valente
(MAGALHÃES, 1977, P·54)·

Foto 2 - Mãe Baratinha vestida de boneca, dia das crianças no Rosarinho,
acervo do Terreiro Ilê KayóAlaketú Ashé 6xum - Cachoeira-BA.

Para conhecer melhor esta filha de Oxum, fui entrevis-
tar dona Dalva' e ela conta para mim que sua convivência com
Baratinha foi de uns cinquenta e poucos anos, uma convivên-
cia muito boa, era uma pessoa muito alegre, disposta, para as
alegrias e, também, nas tristezas ela compartilhava. Era uma

1 Dalva Damiana de Freitas, cantora, compositora e sambista da cidade de Ca-
choeira, Doutora Honoris Causa titulo concedido pela Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, em 22 de novembro de 2012. A homenagem celebra a vida de
dona Dalva, como ela é conhecida, hoje com 84 anos. Ela fundou o Samba de Roda
Suerdieck em 1961, que contribui com o fortalecimento e preservação do patrimô-
nio artístico-cultural do Recôncavo. Em 2005, foi peça-chave na proclamação do
Samba de Roda como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
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pessoa dessa maneira. E a amizade com Baratinha era de lon-
gas datas, através do samba de roda que ia pra qualquer lugar
e ela pegava o povo da casa dela, as meninadas dela, as filhas
dela e arrumava todo mundo para acompanhar o samba, era
aquela dedicação.

Conta Dona Dalva que Mãe Baratinha sempre foi uma
guerreira e que acompanhou a luta dela com o candomblé,
pois quando a mesma ia para roça (candomblé de seu Nezinho
no Portão) levava toda a meninada, as suas filhas e netas,e
todo mundo ia até ela, fretavam uma kombi para irem juntas.
Conta também que, neste tempo, Mãe Baratinha ainda não
tinha candomblé, mas dava sessões dentro da casa dela, por
sinal a sua filha Luci começou a vida no axée que Luci, em
casa, andava se sentindo mal, adoentada, uma coisa ou outra,
uma coisa ou outra, dava uns gritos diferentes e ela ia em cima
dela para bater, dizendo:

- Acaba com esse negocio que aqui não é casa de doido.
E a coisa continuando. E foi que Baratinha manda me chamar
e eu disse que não ia me envolver nisso porque eu trabalhava
para tudo, para comer, para vestir, para fazer tudo por eles.
Cheguei em casa, chorei, falei e eu ficava toda preocupada e
Luci sempre naquela que vivia adoentada, terminou dando
um bori na casa de Baratinha e depois do bori ela se acalmou.

Conta Dona Dalva do Samba como a casa foi crescendo:
- Depois de Luci, veio Lindaura, de Oxumaré, chegou

Neneo e outras mais, e após de tudo que as meninas já tinham
"lavado a cabeça" (essas coisas todas que eu não sabia de
nada) chegou Hilda.

Fala, também, que Mãe Baratinha, de certa forma, além
de amiga e colega de trabalho (ambas trabalhavam como "ca-
piadoras" na charutaria Suerdieck) também era sua conse-
lheira, uma espécie de conselheira espiritual:
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- E eu ficava impaciente, porque quando a gente é o
pai e a mãe de dentro de casa a gente sabe o que passa. E eu
ficava: Meu Deus, Meu Jesus ... tudo na minha cabeça ... não
aguento mais ...Oh meu Deus!

E ia lá conversar com Baratinha que dizia:
- Mulher se acalme você está muito nervosa.
- Eu dizia: Né, não Barata, é que eu não tenho, ela me

arranja estas coisas. Você sabe que eu não tenho, eu traba-
lho na Suerdieck, tenho horário a cumprir ... estas coisas. Mas,
tudo aquilo foi através do malvado do samba mesmo e atra-
vés do samba eu conquistei uma porção de barras diferentes,
viu? Muitas travessias que eu sofri muito, mas eu não sabia, e
quem recebia a carga era ela.

É ela, também, que a mim conta sobre a abertura da
casa de Baratinha:

- Mas Deus ajudou que ela conseguiu pela abertura da
casa. Foi para São Paulo e ela foi também. Nesta volta de São
Paulo ela trouxe um filho de santo de lá e fez a ele aqui. Aquele
movimento todo. E ela se vê indignada, aquele sufoco todo,
mas ela não deixou. Ela chamava pelo dono da casa que era o
caboclo Rei das Ervas e Oxum

E a gente sempre nessa e eu sempre ajudando ... E aí
Luci fez o santo. Luci é o primeiro barco da casa. Preta e Gigiu
são do mesmo barco. A outra não, né? esta época, Neinha já
tinha casado e foi embora, Jacira também casou.

A casa sempre cheia, sempre florida e graças a Deus
cumpriu com o dever dela. Mandou chamar Dudu pra ajeitar
as coisas e foi àquela coisa toda, ela sempre naquela força,
me dando força e coragem porque tinha dias que eu munhe-

. ?cava, V1U.

E aí vão as coisas rendendo, rendendo, rendendo e a
casa crescendo, o pessoal todo mundo que chegava trabalha-
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va. Todo mundo que chegava tinha uma coisa para oferecer e
eu pedia coisa ao povo, qualquer coisa...

Conseguimos a imagem de Nossa Senhora das Candeias.
Porque essa imagem é para percorrer ali, o alto, e nunca fizeram
isso. Quando eu consegui conquistar com o pessoal do bairro,
Nossa Senhora das Candeias foi em homenagem a Oxum, a ela.

Dra. Dalva fala, também, de outras festas, além daque-
las diretamente ligadas ao candomblé do bairro do Rosarinho,
organizadas por elas:

- Eu fazia todo ano aquela oferenda da minha casa pra
casa dela. No dia das flores de São Roque eu fazia, levava os
meninos, cada um com seu balaio ..e tal, uma porção de coisas
que eu arranjava com o pessoal. (risos)

Ela dizia: a negrinha tá procurando sugesta ... Eu não
tenho, eu não posso ...

E aí quando foi no dia da festa das iabás, Luci disse: Oi
mãinha, no dia que eu faço um ano de feita a senhora dá as
coisas a Mãe Baratinha para ela conseguir as coisas, mas se
tiver de fazer festa para mim não faça não, deixe para fazer a
festa no dia da santa da mãe de santo

Ai eu peguei essa palavra dela. Peguei a palavra dela e
conquistei a levar a coisa adiante. Consegui a imagem con-
versando com um e com outro. Foi até a mãe de Evandro que
eu dei o dinheiro para comprar lá em Salvador e juntei com o
pessoal do bairro. Cada uma fazia uma coisa. Na minha casa,
fazia os doces e salgados, tudo era feito lá em casa. Tudo na
minha casa e as coisas conseguiu aquelas maravilhas.

A mãe pequena dela, Mãe Bida, todo ano ia levar a ofe-
renda. No dia de levar esta oferenda eu convocava todos eles,
os filhos de santo dela, os ogãs da casa e dizia assim: Olhe! tal
dia vai ter isto e isto e não tem nada de falar. O que eu quiser
vocês tem que cumprir. Vai todo mundo.
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Saia de lá de casa aquele estirão de gente. Cada um com
uma coisa e aquela satisfação, aquela coisa. Pequenita parti-
cipava e Zé de Zuza participava. Cada uma pessoa participava
nas coisas.

Eu sei dizer que a gente saía de lá de casa, todo mundo
rezando e ela não sabia de nada. A gente já saía rezando (Mãe
de Deus das Candeias). Quando ia chegando na cabeça da la-
deira, a gente gritava:

(6 clara luz valei-rne mãe de Jesus
em romaria vimos a uma promessa a pagar
até a tanto que eu desejava aos vossos pés adorar.)

Ela disse que estava ouvindo aquela voz longe e foi na
hora que estava tocando pra Oxum. Sempre coincidia nessa
hora. Ai eles pararam. Aí que eu e Pequenita disse: É pra can-
tar agora? Então eu disse ....agô

Ela disse que ouviu as voze mas não viu mais nada ...
Oxum pegou ela...Aí foi entregue ao Ogãs... Eu disse que que-
ria todos de branco pra receber a imagem pra poder vocês en-
trarem com ela carregada. Foi muito bonito ... muita gente, Bo-
boza, esse pessoal todo, abalava es e pessoal todo pra ir pra lá..

E graças a Deus ela era igual comigo... porque nós nun-
ca brigamos, ela me respeitava e eu respeitava ela, e eu res-
peitava ela como ialorixá, né? as, na parte da amizade nós
éramos isso mesmo ... uma com a outra.

AiDeus ajudou aívem as coisascrescendo...todo ano a casa
movimentando ...e vai gente chegando.... as coisas crescendo...

Ai ela disse: - por causa desta negrinha (era como ela
me chamava ...risos)

Eu tenho que fazer o mandu e o escaldado de Oxum. Ai
passou a fazer o escaldado e todo ano no dia da seita dela ter
essa oferenda também pra ela fazer as coisas
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Com isso a casa cresceu (de Baratinha), não era aque-
la casa ali, era um espaço pequeno, era pequenininho. Com-
prou outra casa de junto. Gilson, todo mundo trabalhando
fez aquela fonte de Oxum, aquela coisa toda. Era todo mun-
do unido. Qualquer coisa que tinha enchia de gente. Como a
festa dos caboclos, aquele fogueirão, aquelas coisas toda que
tinha ... Todo mundo ia apreciar. Marujo que conquistava o
pessoal todo e o povo ia apreciar (riso) Marujo.

Era uma pessoa muito querida porque ela não demons-
trava tristeza a ninguém só mesmo se tivesse doente mas, gra-
ças a Deus nos momentos dela os caboclos não deixavam ela
adoecer porque bafava logo ela e pronto ... e ficava para o dono
da festa.

Eu acho que era uma coisa que ela fazia, deixou todo mun-
do na saudade. A casa ela passou a ter muitas filhas de santo.

Baratinha foi uma mãe. Mãe das mães. Começando pela
casa dela.Criar aqueles filhos todos! Mãe de quem chegasse
na porta, com fome não sai, quem chegasse chorando, saía
sorrindo. E era uma pessoa que brincava com todo mundo,
não tinha nada nas mãos, era alegria total, ajudava também as
pessoas que iam com as mãos puras, uma aqui outra cá, sem
nada, ela botava pra dentro, fazia santo, fazia o que podia ...

Dona Dalva também me contou sobre o trabalho com o
fumo na Suerdieck:

- Eu trabalhava na Suerdieck há tempo, agora são coi-
sas que a gente nunca ligou com os anos de serviço. Paro ano
faz um ano, recebia as férias, recebia o trocado ... só ligava
mais pra criação dos filhos, não ligava pra os direitos que a
gente ....mas, calculadamente, se eu tenho 56 anos de samba,
vou fazer em 22 de novembro, já tinha o samba, que era feito
por ali...nesta altura ela já tinha cinquenta e poucos anos ....
Baratinha era magrinha, era um negócio magrinho ...depois é
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que ela começou a engordar, e acho que cinquenta e poucos
anos .....ela trabalhou na Suerdieck, mas era na parte de arma-
zém, na parte de lá. Depois, quando chegou fechou lá, vieram
pra cá, pra ajudar naquele negócio de capeação. Ali trabalhava
de tudo e ela trabalhava ali mas, a repartição dela já era em
outro local, eu trabalhava na charutaria de mesa e ela traba-
lhava em outro local, mas, tudo pertencia na Suerdieck, mas,
era operaria antiga.

Dona Dalva também me fala de como gostavam de fes-
tas das disputas entre os ternos de Reis criados por elas.

- Ai então, a gente não perdia uma lavagem ... Eu fiz o
Terno do Acarajé (Terno de Reis). Ela preparou as meninas
todas, uma vestida de Xangô, de Iansã, cada uma vestida de
um santo. Eu sei que até hoje o Terno ainda faço. Não faço
mais com aqueles lembretes, vestidas de orixás, nem nada,sei
lá... porque ... sei lá o pessoal vive tudo debandado, bebendo
aí... uma safadeza e não queria botar neste esquema não.

Mas, a gente fazia Terno de Roda, Terno de Reis, tam-
bém (esse ano estou previsto a fazer). Ganhamos uma vezem
primeiro lugar.

No ano que a gente não podia colocar o Terno na rua,
ali no Rosarinho, todo mundo saia com um galho de aroeira,
todo mundo cantando, arrodeando o Rosarinho. Chegar ali na
p011a da igreja, todo mundo cantava, ia até a Lapinha, mas
fazia tudo isso.

Mas, depois que Baratinha foiembora, que a coisamudou.
O Rosarinho está completamente um esteio de felicida-

de... a gente podia dormir com a porta encostada, os meni-
nos indo pra festa, brincava, ninguém brigava, os vizinhos se
uniam um com outro.

Agora não ... (falou baixinho) ninguém pode ficar na
porta da igreja sentada, porque tá metendo medo, o Rosari-
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nho. Mas, no tempo dela a coisa era outra, quer dizer, a gen-
te fazia praça com todo mundo, todo mundo respeitava, mas
abandonou ... O pessoal deu pra fazer o que tem vontade e o
que quer.

E é ela que responde às minhas perguntas, como era
essa época no Rosarinho? Quando Baratinha chegou ao Rosa-
rinho, tinha muita casa, muita gente?

- Baratinha era moradora daí. Logo no início só tinha
a casa de Zinco e seu Francisco, o homem que consertava má-
quina e mais algumas pessoas. E aí cada qual, terreno a von-
tade foram conseguindo fazer suas casas. O lado dela já tinha
uma senhora que já tinha duas casas, aí foi onde Baratinha
alugou e depois comprou a outra e fez uma só. No outro cor-
reio chamado Lagartixa, fizeram uma avenida com uma por-
ção de casinha miudinha,e quem cresceu o lugar foi o próprio
povo mas todo mundo se dava e tudo que tinha lá a casa en-
chia. Até um grito que dos meninos ..., o que foi isso? É alguma
coisa? Foi não. Tinha muita união.

Já no final da entrevista eu falei para ela que estava es-
crevendo um artigo que fala dessa ludicidade, brincadeira,
desta participação de Mãe Baratinha no samba e em outros
folguedos que agora a Senhora trouxe mais elementos e no ar-
tigo mostro uma foto da Senhora, eqkedeCleó, Mãe Baratinha
e um componente do Afoxé Filho de Gandi, todos estavam com
as fitas e símbolos do Afoxé.A Senhora pode falar sobre isso?

Foi uma festa da Boa Morte. Subiu eu, ela e Cleó e aí o
finado (meu Jesus ....!ele era fotógrafo e vendia até carne de
porco), marido de Edite.

Foi Arnoud, ele era fotógrafo da Cachoeira.
A gente não perdia festa. Todo lugar tirava foto.
Ao acabar a entrevista com Dona Dalva fiquei conhe-

cendo muito mais Mãe Baratinha, fortalecia em mim a certeza
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de que o terreiro de candomblé havia deixado uma marca na
comunidade do Rosarinho e que e ta marca vinha através do
lúdico da encenação das érias brincadeiras conduzidas por
esta duas senhoras.

Foto 3 - Da esquerda para direita D. Dalva do Samba, um membro do afoxé
Filhos ele Ghancli, Mãe Baratinha,ekedeCleó, outro integrante do AfoxéFilhos
de Ghandi, acervo do Terreiro Ilê KayóAla "etúAshé6mm - Cachoeira-BA

Agia em seu entorno do terreiro o arquétipo de Oxum,
sua estética sedutora e brincalhona de criança que não deixa
de ser mãe ao amparar eus filho e o filhos dos outros.
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Introdução

Falar de memória é falar do homem e dos seus avan-
ços. É um tema muito abrangente, e nos convida a retornar
no tempo, pontuar os fenômenos sociosculturais nos quais as
práticas digitais se corporificam, tomam forma, dão sentido e
ressignificam a existência humana.

Revisitar a história é revisitar o passado, o que exige um
viajar no tempo, ir do ontem ao hoje, prospectando o vir-a-ser
da espécie humana. Este revisitar caracteriza como uma cons-
trução histórica, uma vez que é preciso transitar entre as prá-
ticas culturais que fazem parte do cotidiano humano ,ao mun-
do da convergência cultural e midiática. Este viajar requer a
compreensão do sentido das práticas culturais e digitais do
ontem, ou seja, o seu processo e o significado, o seu produto,
percorrendo uma trilha que permita uma compreensão ampla
da memória social digital.

Para tanto é preciso que contemplemos a memória cul-
tural na cibercultura, na cultura digital, em que realidade e
virtualidade se complementam, originando um novo discur-
so, um discurso que toma forma nos liames da modernidade
para a sociedade contemporânea.

Discorrer sobre memória e práticas culturais e digitais é
unir o ontem ao hoje, é viajar nas infovias, atentando para as
mediações, para a memória e apropriações culturais e para as
modificações presentes nas práticas culturais resultantes dos
conteúdos que circulam nas mesmas Desta forma, ao abordar
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este tema pretendemos: revisitar o ontem pontuando-o como
as práticas culturais e digitais têm contribuído com a constru-
ção da memória social e histórica.

A memória é fenômeno social que, segundo Lerner
apud Dominquez (2012) "se na linguagem e que comporta re-
lações de poder. Disputas e concepções diferentes sobre seus
usos e práticas, segundo distintos contextos históricos".

Desenvolvendo o Tema

É impossível adentrar na história das práticas culturais e
digitais sem nos debruçarmos sobre a cibercultura, a interdisci-
plinaridade e redes sociais. Fazendo assim, um recorte no tema

Desde o surgimento da informática torna-se possível ve-
rificar uma preocupação com os processos resultantes da infor-
matização dos registros da memória cultural, social e digital.

De acordo com Dodebei (1997) na década de 1990, vá-
rios estudos já abordavam os desafios da informatização que
a sociedade tinha que enfrentar, o que levou a opção pelo es-
tudo do "núcleo interseção de três áreas que ora se inclinava
para o caráter de valor documental de seus objetos ora para os
processos de identificação, descrição e comunicação de seus
conteúdos informacionais.

Desta forma, pode-se inferir que desde há muito existe a
preocupação em se estudar a relevância da informatização não
apenas como sobrevivência das instituições e da sociedade como
um todo, mas como um meio de circulação da cultura, criação
de vínculos, de tribos, de articulação política e identitària.

A interdisciplinaridade, a multiculturalidade são as ba-
ses de sustentação da memória das práticas culturais e sociais,
devendo ser considerada na interface existente entre ambas.
Nesta interface existem os documentos, nos quais está regis-
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trada a memória social, que na sociedade contemporânea mi-
grou dos registros impressos para as "nuvens", para acervos
digitalizados e armazenados em servidores. Embora os do-
cumentos digitais se encontrem no ciberespaço, eles devem
representar tanto a memória social, quanto a cultura digital.

Os documentos podem ser tangíveis e intangíveis e
neles se encontra registrada a memória sociocultural de um
povo e, de uma civilização. Documentos tangíveis são os que
além da visibilidade se materializam, tomam forma e, os in-
tangíveis são os que têm visibilidade, mas não possuem for-
ma material, são registrados no ciberespaço, virtualidade.

Conforme o exposto, os registros são efetuados em di-
versos suportes midiáticos os quais reproduzem os saberes, a
cultura e o conhecimento de cada povo, de cada sociedade, de
cada época.

Além do aspecto da materialidade precisamos também
ver a questão da reprodutibilidade dos documentos, do seu
registro material, dado que desde os primórdios o homem re-
corre à tecnologia para comunicar seus feitos, suas lendas, sua
formas de cuidar, mediante o uso de tecnologias reprodutivis-
tas, com o fito de assegurar a memória social dos fatos. Fenô-
menos estes que podem ser observados nas pinturas rupestres,
nos papiros, pergaminhos, na tipografia, nas fitas de vídeo etc.

Contudo, desde o século XX, observamos uma mudan-
ça exponencial na forma de registros dos fenômenos e fatos
sociosculturais, quando se observa a passagem do registro
material ou tangível, para o registro iniaterial, intangível e
virtual que se dá num espaço e tempo também diferenciado;
que se dá na cibercultura, no ciberespaço.

De acordo com Dobedei (2011), o documento é um
"constructo" que contém em si três proposições: a unicidade,
a virtual idade e a significação.
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Segundo o autor, na primeira proposição, ou seja, na
unicidade, os documentos são objeto de estudo da memória
social, devendo representar tanto a memória instituída quan-
to sua criação. Enquanto que, na virtualidade a qualificação
do objeto se dá numa "dimensão espaço tempo seletiva". Na
terceira proposição, a transformação do objeto é intencional,
uma "categoria temporária e circunstancial".

Da Cultura e Prática Material para a Virtual e Imaterial

As tecnologias e as mídias possibilitam novas formas de
registros e um novo modo de ver o mundo, o que nos leva a
recorrer a filosofia da tecnologia, para que possam ser vistas
não apenas como instrumentos, ou seja, com uma visão ins-
trumental, mas sim mediante, o olhar da teoria substantiva,
que vê a tecnologia no bojo do social, rica de conhecimento,
tendo uma finalidade um conhecimento, uma ética em si, indo
além da produção e do utilitari mo.' A filosofia da tecnologia
nos leva a questionar qual a visão da tecnologia instrumental
e substantiva nos orienta.

No concernente a cultura digital, vemos que ela vem
sendo objeto de estudo de vários autores - Castells (2003 e
2005), Levy (2005) -, nos quais podemos verificar as diferen-
ças existentes entre a cultura digital moderna e a da contem-
poraneidade: veja figura 1.

I Tecnologia é um dado cultural, que possui uma intencionalidade, uma ideologia.
No início do século XX tivemos uma tecnologia voltada para a produção, uma
tecnologia fabril, enquanto que a tecnologia dos meados do século XX e predomi-
nante no século XXI é a tecnologia da informação, da sociedade do conhecimento.
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Figura 1- Figura comparativa da Tecnologias modernas e contem-
porâneas.

Tecnologia moderna:
material, contínua, objeto, deter-
minada, instrumental, centrada,
fixa, governável etc.

Tecnologia contemporânea:
discursiva, discreta, espaços, in-
determinada, cultural, imaterial,
móvel e ingovernável etc.

Fonte: adaptação de Dodebei (2011).

A migração exponencial dos registros culturais para a
virtualidade, para a cibercultura, pode ser observada com a
criação das bibliotecas virtuais, dos museus virtuais, do hi-
pertexto, do e-book, dos sites, portais e da convergência midi-
ática. Nessa trajetória, os registros saem do analógico para o
digital, a leitura deixa de ser linear e passa a ser alinear, e os
usuários de consumidores de tecnologias passam a ser produ-
tores de mídias.

Resulta da infinidade de mídias e da existência maior
de "migrantes digitais" do que dos "nativos digitais" a preocu-
pação em manter, disseminar as práticas culturais no ciberes-
paço e a questão do como manter as memórias que circulam
neste espaço?

No ciberespaço encontram-se novas identidades, novas
tribos que organizam aleatoriamente, sem um objetivo defini-
do, sem uma liderança especifica, desestruturando regimes e
instituindo uma nova cultura de manifestação com o que vem
sendo observado nas redes sociais em todo o planeta.

No ciberespaço temos opatrimônio digital, patrimônio
imaterial e prenhe de cultura, envolvendo textos, softwares,
imagens, sons etc e, numa circulação volátil e, efêmera da me-
mória que toma forma na oirtualidade imaqética ..
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o espaço da cibercultura assegura que a memória seja
preservada e muldirecionada e requer que os registros não se-
jam apenas informacionais, mas comunicantes doadores de
novos sentidos e significados.

Memória e Práticas Culturais Virtuais na Contemporaneidade

Pelo exposto vimos que o ciberespaço é o lócus da
construção e reconstrução do conhecimento da contempora-
neidade; é um espaço de armazenamento contínuo de infor-
mações, esta produção se alterna entre o tripé apontado por
Levy (2005) "da oralidade primária ou mítica, a escrita e a
informática imagética" ao abordar o tema inteligência coleti-
va; salientando que o metabolismo da informação presente na
sociedade digital, no espaço em foco os artefatos se criam, são
difundidos, apreendidos num dinamismo veloz.

Apesar da cultura digital ser forte na conternporanei-
dade, ainda vemos o predomínio da escrita como fonte de
memória, mas essa tecnologia vem sendo ameaçada pelas
tecnologias de informação e de comunicação, pelas diversas
mídias utilizadas na sociedade do conhecimento, exemplo
deste fenômeno são as redes sociais, que aproximam pessoas
distintas, com credos distinto em torno de uma temática, na
velocidade da luz. Fazendo do homem um ser ubíquo.

[...] A indústria eletrônica se esmera na produção de
equipamentos que aproximam virtualmente os indiví-
duos por sons e imagens. O correio eletrônico tradicio-
nalmente produzido pela tecnologia da escrita, ainda
que virtualizado imageticamente vem sendo substituído
pela câmera digital adicionada a microfones para trans-
missão de voz, o que sintetiza em um único aparato - o
computador -, a maioria das relações sociais. A oralidade
sombreia a escrita e traz como consequência dessa mu-
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dança a reformatação da informação em seus contextos
de produção, de armazenamento e de recepção. Quer
seja por meio da oralidade primária (comunicação que
antecede a tecnologia da escrita) ou pela oralidade se-
cundária (estatuto da palavra que é complementar ao
da escrita) a produção de conhecimentos importa as
configurações da tradição oral, principalmente no seu
aspecto processual.( DODEBEI, 011 line)

Aubiquidade gerada pelo ciberespaço faz com que o ho-
mem esteja presente em todos os espaços, ao mesmo tempo,
tornando o homem um ser de pertença à aldeia global, dado
que no ciberespaço não existe fronteiras nem tempo. De acor-
do com Jeudi (1990) a memória já não faz parte do espaço
simulado: ao mesmo tempo lógico, simbólico e temporário.

Apesar de ser efêmeros e instáveis os registros na virtuali-
dade, no qual a preservação da informação pode ser ameaçada,
vemos que esforços são envidados no sentido de transformar os
bens materiais, tangíveis em imateriais e intangíveis; observa se
uma tendência de aproximar ou superar a memória virtual, da
presente na tecnologia da escrita, De acordo com Sayão apud
Dodebei (2008) "o que se espera da preservação digital é, em
última análise, preservar o conteúdo intelectual de um objeto
digital". Opreservar enfatizado pela autora implica em manter o
significado para que seja possível a recriação original do objeto.

Considerações Finais

Adiscussão sobre memória e práticas culturais e digitais
nos direciona inevitavelmente a discussão sobre as vivências
humanas do ontem e do hoje, atentando para as mediações,
para a memória e apropriações culturais e para as modifica-
ções presentes nas práticas culturais resultantes da cultura di-
gital, ou cibercultura.
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Outrossim, não é possível compreender na história das
práticas culturais e digitais sem debruçarmos sobre a ciber-
cultura, a interdisciplinaridade e redes sociais.

Esse debate sobre os impactos da informatização dos
registros da memória cultural e digital não é, de certo modo
recente, ele reside nos debates acadêmicos desde o surgimen-
to da informática.

De acordo com Dodebei (1997) desde a década de 1990,
já há registros de pesquisas que buscam interpretar as mu-
danças ocasionadas no bojo da sociedade a partir do incre-
mento digital.

Infere-se deste modo que desde muito existe a preocu-
pação em se estudar a relevância da informatização não apenas
como sobrevivência das instituições e da sociedade como um
todo, mas como um meio de circulação da cultura, criação de
vínculos, de tribos, de articulação política e identitária.

A5 bases de sustentação da memória e das práticas cultu-
rais digitais e sociais são a interdisciplinaridade e a multicultu-
ralidade, interfaceadas pelos documentos nos quais está
registrada a memória social, assumindo eles o caráter digital, ar-
mazenado em servidores. É peremptório destacar que, embora
os documentos digitais se encontrem no ciberespaço, eles devem
representar tanto a memória social, quanto a cultura digital.

Conforme o exposto os registros são efetuados em di-
versos suportes midiáticos os quais reproduzem os saberes, a
cultura e o conhecimento de cada povo, de cada sociedade, de
cada época. É no espaço da cibercultura que assegura-se que
a memória seja preservada e muldirecionada e requer que os
registros não sejam apenas informacionais, mas comunican-
tes doadores de novos sentidos e significados.

Apesar de a cultura digital ser forte na contempora-
neidade, ainda vemos o predomínio da escrita como fonte

~ YMIRACY NASCIMENTO DE SOUZA POlAK· JOSÉ ROGÉRIO SANTANA •
196 -'"'=) lUClANAKEllEN DE SOUZA GOMES



de memória, mas essa tecnologia vem sendo ameaçada pelas
tecnologias de informação e de comunicação, pelas diversas
mídias utilizadas na sociedade do conhecimento, exemplo
deste fenômeno são as redes sociais, que aproximam pessoas
distintas, com credos distintos em torno de uma temática, na
velocidade da luz. Fazendo do homem um ser ubíquo.

A ubiquidade gerada pelo ciberespaço faz com que o ho-
mem esteja presente em todos os espaços, ao mesmo tempo,
tornando o homem um ser de pertença à aldeia global, dado
que no ciberespaço não existem fronteiras nem tempo.
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CULTURA DIGITAL & FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFLEXÕES ACERCA
DO ENSINAR E APRENDER

Antonio Germano Magalhães Junior
Maria de Lourdes da Silva Neta

Refletir sobre a formação de professores e cultura digi-
tal em uma sociedade em constante transformação, marcada
pelas mudanças tecnológicas rápidas e relações sociais im-
pregnadas pelo valor do efêmero (BAUMAN, 2007) e do he-
donismo (MAGALHÃESJUNIOR, 2011) constitui o cenário
da escrita que se segue. Objetiva refletir sobre a relação entre
a cultura digital e a formação de professores, contextualizan-
do e considerando o processo de ensino e aprendizagem. Devo
inicialmente caracterizar o professor como um profissional
que possui formação específica para o exercício do magistério,
vive financeiramente da labuta associada e necessária à do-
cência e exerce a função de professor (LE GOFF, 2003). Inicio
caracterizando para poder auxiliar os leitores na compreen-
são do que escrevo, procurando ser preciso em relação ao que
estou refletindo. Inicialmente, farei definições dos termos que
articularei para, posteriormente, enredar o amálgama con-
ceitual com algumas práticas do cotidiano da formação dos
professores. Sei dos riscos que os limites de um curto espaço,
como uma conferência transformada em parte de um livro,
possa ocasionar na necessidade do rigor acadêmico, mas o
contexto mencionado permite reflexões e espero que também
a estimulação a realização de outras leituras possam ajudar
a você, leitor, na reflexão sobre a sociedade em que vivemos.

Acredito que o amálgama conceitual que utilizei fará
sentido quando descrevo situações vivenciadas em minha
experiência de formando e formador. Hoje sou professor de
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uma universidade pública, atuando no ensino de graduação e
pós-graduação, na pesquisa e na extensão, mas já atuei em to-
dos os níveis da educação básica e na gestão escolar. Escrevo
sobre o que vivi, vivo e acredito que deve ser vivido. Convido
os leitores a "olharem para os lados", visualizando o máximo
que podem no espaço da atuação de formar e ser professor.

Para cumprir os objetivos anteriormente apresenta-
dos, desenvolverei reflexões considerando a definição acerca
do tema cultura digital. Compreendendo que a cultura digi-
tal está relacionada com a habilidade de comunicar em lin-
guagem digital, possibilitando a constituição de redes sistê-
micas de interação, potencializadas pela existência das redes
virtuais. As ferramentas de multimídia conectadas a Inter-
net constituem a realização do alargamento do mundo real
em relação à materialização de ações que estavam limitadas
e dificultavam a concretização de desejos humanos. Neste
"Mundo Novo", o desenvolvimento das tecnologias se apre-
senta cotidianamente, não é democratizado a todos e mui-
to serve para separar aqueles que possuem, sabem e podem
utilizar, daqueles que passam a ser considerados "margi-
nais", sendo excluídos e tratados como os que não estão atu-
alizados. As novas mídias podem maximizar os potenciais
dos bens e serviços culturais, amplificar os valores que for-
mam o nosso repertório comum e, portanto, a nossa cultu-
ra, potencializando a produção cultural, podendo inclusive
constituir novas formas de expressão humana. Vivemos em
uma sociedade em que não utilizar não é somente escolha
por uma forma de viver, mas é condição de muitos que não
conseguem adquirir o que é ditado como necessário a uma
existência incessantemente marcada pela busca do "suces-
so". Ser sucesso é estar na condição de usabilidade de tudo
que é instituído como moderno e atual.
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Vivemos numa sociedade que o culto ao prazer se trans-
formou em um modelo de sucesso. Muitas pessoas não con-
seguem mais conviver com o desgosto. ão estou pregando
uma vida masoquista, mas tenho consciência que a existên-
cia humana é marcada pelo prazer e pela dor. Como dizem os
poetas, não sofreu quem nunca amou. O ser feliz convive co-
tidianamente com o sofrimento, mas na contemporaneidade
a ditadura de ser feliz, de uma forma particular, relacionada
com o ter e utilizar tudo que é novo, passou a ser o modelo de
verdade (BAUMAN,2008).

Para melhor compreendermos as relações entre cultu-
ra digital e formação de professores devo apresentar outro
conceito importante para auxiliar na tarefa proposta. O uso
de ferramentas multimídia potencializadas pelas conexões
via Internet, são aprimoradas pelo processo da convergência
(JENKINS, 2008), reconhecendo o referido processo como
a hibridação entre mídias alternativas e de massa que é as-
sistido por múltiplos suportes, caracterizando a era da con-
vergência midiática. ão se trata somente de juntar a funcio-
nalidade de diferentes equipamentos em somente um, mas
convergir processos e procedimentos anteriormente executa-
dos separadamente. A hibridação e uso integrado potenciali-
zaram a comunicação e tudo que é possível através dela. São
muitos os conceitos de cultura, mas se compreendermos que
se trata do conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e
práticas sociais, aprendidos de geração em geração através
da vida em sociedade, a ampliação das possibilidades que o
"mundo digital" gera a todos que a vivenciam, não somente
permite fazer o que se deseja, mas transforma quem faz. A
cultura digital é algo dinâmico e está em constante proces-
so de transformação para quem utiliza, apresentando novas
possibilidades.
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Mesmo concordando com a afirmativa de que algo que
não se transforma tende a deixar de existir, devo mediar que
a velocidade em que os equipamentos, processos e software
ficam obsoletos está causando uma afetação nas relações so-
ciais. Passamos a viver relacionamentos mais efémeros, não
que eles não existissem anteriormente, mas eles passam a ser
mais presentes e creditados como modelos de verdade. A fra-
se tão culturalmente vivenciada nos ritos matrimoniais, nos
quais se afirmava e acreditava que "somente a morte separa-
va", passou a conviver com o "ficar", as pessoas "ficam" com
as outras enquanto existir prazer. O descarte do que não serve
mais e muitas vezes não compensa consertar, porque é mais
caro do que comprar um novo e mais atualizado, se estende
para as relações sociais. Descartam-se as amizades quando é
constituído um desgosto, muitos acabam seus relacionamen-
tos matrimoniais quando emergem as diferenças, a ausência
do prazer constante impede a manutenção da convivência.

Vocês, leitores, devem estar se perguntando o que tudo
do que foi mencionado tem relação com formação de profes-
sores. A sociedade humana vem vivenciando um crescimento
populacional ocasionado pela melhoria das condições de so-
brevivência e a necessidade de sermos mais eficientes e efi-
cazes em tudo que fazemos. Utilizar melhor os recursos do
planeta possibilitando uma existência mais digna e com igual-
dade de oportunidades a todos é discurso comum. Se preci-
sarmos ser melhores, devemos nos preparar para enfrentar
os desafios que nossos desejos e ideologia estimulam. A for-
mação dos que serão formadores deve ser prioridade em um
mundo que precisa ser melhor. Chegamos à importância da
formação dos professores.

Não pretendo descrever em detalhes as condições de
trabalho dos professores na atualidade, mas devo considerar
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que não são iguais em todos os locais e nos diferentes níveis
de formação. Os professores do ensino superior estão em me-
lhores condições de trabalho em relação ao tempo para pre-
paração de sua labuta, nas condições de formação, salário e
status social em relação aos da educação fundamental. São
di:texentes realidades <lue \lara melhor compreendê-Ias preci-
samos melhor descrevê-Ias. este espaço de escrita partirei de
uma afirmação que tomo como verdade. Precisamos melhorar
as condições de formação, trabalho e salário dos profissionais
do magistério para que seja uma carreira atraente, para os que
estejam indecisos possam optar a serem professores, cientes
de que poderão alcançar as condições de sobrevivência e pres-
tigio de outras carreiras profissionais sem precisar ser exceção
quando alguém disser que você "venceu" na vida, mesmo sen-
do professor. Devo lembrar que acredito que ser "bem-sucedi-
do" não é somente ter dinheiro. Sinto a necessidade de fazer
sempre alguns esclarecimentos para evitar mal-entendidos.

Na sociedade em que convivemos com relações sociais
efêmeras e convergências nas comunicações, a necessidade de
fazermos melhor, para podermos possibilitar condições mais
dignas a todos, constituindo verdadeiramente uma cultura
do digital em um mundo real, os professores precisam, entre
muitas outras coisas importantes, compreenderem, agirem e
aprimorarem os processos formativos focando dois grandes
desafios: formar pessoas mais autônomas e não priorizarem o
ensinar em relação ao aprender.

Quando conversamos com professores antes deles aden-
trarem cotidianamente nas salas de aula e iniciar o processo
de ensino, e perguntamos para onde eles irão, a resposta é
quase sempre, "vou dar aula". Se perguntarmos aos estudan-
tes para onde irão antes do mesmo processo à resposta será
normalmente "assistir aula". Verificamos que a constituição
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do discurso apresenta muito a er refletido. Um local onde al-
guém dará algo a outro alguém e outro estão cientes que irão
assistir o que será dado é, no mínimo, um ambiente de comu-
nicação unidirecional, a preocupação em ensinar é destacada,
normalmente valorizando demasiadamente as metodologias e
recursos de ensino. Muito se tem estudado e desenvolvido tec-
nologias relacionadas ao ensino. O que queremos destacar é
a importância da preocupação em relação a aprendizagem do
que está sendo ensinado. Verifico que muito se comenta sobre
novas estratégias, softwares, hardwares, destinados a poten-
cializar o trabalho dos professores. O investimento em novos
equipamentos é uma constante nas instituições de ensino, mas
não se tem dado à atenção necessária a aprendizagem dos es-
tudantes, principalmente em relação aqueles que não obtêm o
sucesso nos resultados ditos avaliativos. Quando escrevo o ter-
mo "ditos avaliativos" é destacando que, na maioria dos casos
que venho acompanhando em minha vivência no magistério, o
que os professores realizam é processo de verificação, coletam
informações em relação a aprendizagem dos estudantes, mas
depois somente emitem resultado e não avaliam. Está sendo
deixado de realizar procedimentos destinados a sanar e auxiliar
na resolução das dificuldades enfrentadas. Avaliar é emitir jul-
gamento de valor, tomar decisões que possibilitem a superação
de dificuldades. Vivemos muito mais experiências de verifica-
ções do que de avaliações (LUCKESI, 1997), isto demonstra a
falta do devido valor ao processo de melhoria da aprendizagem.

Professores preocupados em ensinar mais e melhor,
utilizando tecnologias atualizadas e estando inseridos em
uma cultura digital, parece ser o modelo de verdade a ser se-
guido. Venho acompanhando as propagandas de algumas ins-
tituições particulares de ensino e muitas estão destacando a
utilização de lousas digitais (smart board), tabletes e outras

204 ~ ANTONIO GERMANO MAGALHÃES JUNIOR· MARIA DE LOURDES DA SILVA NETA



tecnologias disponíveis que potencializem o ensino. Assisti a
uma aula nomeada de "modelo" na qual o professor "dava"
aula utilizando todo o potencial da lousa digital, um verda-
deiro "show". Os estudantes assistiam admirados àquele ato
de ensinar. Eu fiquei pensando se não seria mais importante
perguntar mais e afirmar menos no momento das aulas, con-
siderando que normalmente quem mais exercita a constitui-
ção do discurso é aquele que mais aprende. Aulas "imersas"
no que se acredita ser a vivência da cultura digital. Parece que
existem equívocos se considerarmos que o aspecto dialogal,
participativo e motivador da autonomia são descritos, pelos
teóricos que interpretam o mundo virtual e suas relações com
o mundo real, como fundante no mundo da comunicação con-
vergente e digital.

Acredito que não estou relatando nada muito novo e que
já se escreveu e falou bastante. Não adianta ter equipamentos
de última geração se não mudarmos nossas concepções de
ensinar e aprender. Devemos agir muito mais em relação a
aprendizagem dos estudantes, auxiliando que eles sejam mais
autônomos, que possam constituir sua aprendizagem com o
auxilio dos professores e não somente por intermédio deles.

A convergência midiática possibilita fazer os outros
escutarem mais o que queremos dizer, opiniões que ficavam
restritas a pequenos grupos podem ser disseminadas. A pos-
sibilidade de propagar ideias sem necessariamente ter que se
submeter a canais "controlados" estimulou a criação e a par-
ticipação em novos espaços midiáticos. Deixo a definição de
"controlados" para vocês, leitores, podendo pensar o que vi-
venciamos como canais comunicacionais submetidos à cen-
sura de diversos tipos e matizes ideológicas.

Formar professores em um mundo convergente, en-
volto em um amálgama de real e virtual, desafia instituições
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educacionais imbuídas de formar entes que possam intervir
na realidade, gerando melhoria das condições de vida em so-
ciedade. São muitos os caminhos possíveis de serem segui-
dos no processo formativo. As escolhas ideológicas guiam a
constituição de práticas formativas que devem ter definidas
suas metas e possibilidades. Acredito que formar professores
envolve um misto de competências técnicas e escolhas po-
líticas. Não podemos somente ficar formando pessoas com
um discurso que nomeamos de politicamente correto se os
profissionais não sabem utilizar as ferramentas necessárias
a intervir na melhora da sociedade. Tenho vivenciado situ-
ações em que professores não sabem elaborar itens para re-
alizar avaliações. Quando fui discutir o assunto com alguns
colegas de trabalho, um deles afirmou que a apresentação das
técnicas que eu estava realizando era fruto de uma postura
"tecnicista", sendo este termo utilizado de forma pejorativa.
Acredito que, para sermos justos e utilizarmos os resultados
da recolha de dados feita pelos instrumentos de avaliação,
objetivando auxiliar na melhoria da aprendizagem, devemos
elaborar instrumentos que possam contribuir com decisões
acertadas. Não concordo que utilizar de uma técnica para ela-
borar um instrumento possa ser definida como algo negativo
se estamos realizando para poder aprimorar a aprendizagem,
objetivando formar pessoas que possam de forma reflexiva
melhorar a sociedade.

A cultura digital está impregnada na sociedade contem-
porânea. Mesmo que muitos não possam usufruir plenamen-
te das mídias que surgem a cada novo instante, a cobrança e
reconhecimento social que é gerado pelo modelo de sucesso
instituído, exige aprimoramento do conhecimento e minima-
mente a informação do que está disponível neste mundo real/
virtual. As instituições formadoras necessitam literalmente
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abrir suas portas para a convergência com diferentes grupos
sociais que estão fora da academia e que são construtores e
consumidores de cultura, inclusive a digital. Os ditos intelec-
tuais precisam escutar mais, experimentar e possibilitar mo-
dificações objetivando estimular a reflexão sobre o consumo e
produção cultural. Uma sociedade descrita como impregnada
de características "líquida" (BAUMAN, 2012), onde o eféme-
ro é instituído como modelo, precisa que professores estejam
devidamente preparados para auxiliar na melhoria da apren-
dizagem, estimular a interação, dialogar mais, procurando em
suas práticas de ensino perguntar mais e afirmar menos. Não
podemos ficar "trancados" nos muros das instituições forma-
doras enquanto o mundo converge, diverge e se modifica a
cada novo instante. Para podermos criticar e formar pesso-
as reflexivas devemos plugar, reconfigurar, deletar o que não
aceitamos, procurar vivenciar as possibilidades que o agora
nos apresenta. Não podemos ficar escravos do uso das tecno-
logias e para isto precisamos literalmente usá-Ias, em benefí-
cio do que acreditamos e defendemos.

Concordando que presenciamos o surgimento de uma
nova cultura. Significa que também estamos sujeitos a con-
viver com os transtornos próprios deste mundo virtual que é
real, materializado nas nossas práticas sociais e desejos. A su-
perexposição, a necessidade de sempre adquirir a mais nova
tecnologia e o vício em estar sempre conectado, são alguns
dos limites/experiências que este mundo virtual/real come-
ça a nos apresentar e desafiar. Não podemos nos entregar a
negação do que estamos passando. Não gosto de julgar como
melhor ou pior, aquilo que é diferente do que vivi e, muitas
vezes, reconheço como certo ou errado. Prefiro, inicialmente,
melhor compreender e vivenciar para poder decidir com mais
competência.
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Aformação de professores é um desafio em um país com
as características do Brasil. População e território com dimen-
sões continentais, diversidades culturais e níveis de desenvol-
vimento social e econômico distintos nas diversas regiões do
país. Uma população que ainda não alcançou os índices de
instrução desejáveis para os desafios de crescimento necessá-
rio, tudo isto repercute em índices de resultados que precisam
ser bastante melhorados. Os cursos de formação de professor
não são atrativos devido à própria condição de trabalho e sa-
lários da profissão docente. Devemos possibilitar melhores
condições de formação. Lutar por melhorias no exercício pro-
fissional docente e ao mesmo tempo ampliar nossas práticas
formativas saindo dos muros das instituições formadoras, co-
nhecendo, experimentando e transformando este mundo real/
virtual da cultura digital. Podemos fazer mais e melhor se esti-
vermos abertos e reflexivos no exercício de formar professores.

"
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