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Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das 
Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação 

a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – 
UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a 
primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo 
implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se 
para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações 
em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de 
meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são 
elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfi co para atender às necessidades 
de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profi ssionais qualifi cados e 
que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material 
impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, 
livros, textos, fi lmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que 
possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram o 
desafi o de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como moda-
lidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o 
acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente 
em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de 
graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino 
Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o conhecimento 
uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual 
e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e 
com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLE-
TE O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade 
estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
SEDIS/UFRN
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Aula

O Nordeste: um mote para o 
ensino
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Que existem diferentes visões sobre o Nordeste, nas quais 
é possível separar aspectos naturais e sociais;

Como essas visões se relacionam com o município onde 
você vive.

Apresentação

Você está começando a disciplina Educação e Realidade, uma das matérias iniciais para 
sua formação como professor, programada com a fi nalidade de ajudá-lo a refl etir sobre 
a realidade local, entendê-la e construir alguns conhecimentos que possam fundamentar 

a sua ação.

Usando o Nordeste como um mote central, pretendemos auxiliá-lo a perceber como 
surgem, no município em que vive, os principais problemas da região e como o conhecimento 
que se ensina na escola pode ser uma ferramenta para enfrentá-los. Para tanto, você receberá 
uma aula semanal com orientações sobre as atividades previstas para o período e também com 
sugestões, caso queira se aprofundar nas temáticas tratadas. Ao longo dos textos, encontrará 
um glossário com os termos que estamos introduzindo e espaços para ir respondendo às 
questões propostas. Você deverá seguir as orientações e escrever as suas respostas nos 
espaços reservados para elas, antes de prosseguir nos estudos.

Neste tipo de curso, você precisa saber se está assimilando o conteúdo e se está 
preparado para avançar nas lições. O material preparado para checar sua aprendizagem está 
no item Auto-avaliação. O anexo desta aula traz um Exemplo, no qual apresentaremos um 
resultado semelhante ao esperado no desempenho de suas respostas. Use esse padrão para 
ter uma idéia da adequação ou da necessidade de complementação das respostas que você 
construiu ao longo do texto. Ainda, como parte desse item, selecionamos algumas leituras 
complementares, atividades de aprofundamento e um desafi o. Tal material tem a intenção de 
provocá-lo a ir um pouco mais longe no que estamos estudando. 

Ao fi nal, você também encontrará um Resumo das principais idéias tratadas e as 
referências utilizadas ao longo do texto.

Nesta primeira aula, estão previstas duas atividades que envolvem leitura e respostas a 
questões. Não passe para a atividade seguinte, sem antes ter respondido à anterior, porque 
elas são interdependentes e a compreensão da leitura da segunda depende das respostas da 
primeira.

Objetivos
Ao fi nal dessas atividades, espera-se que você tenha percebido:

1
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Orientações
Leia com cuidado a poesia abaixo.

> Anote as palavras que você não entendeu e procure o signifi cado no dicionário.

> Anote as principais idéias da poesia no caderno e responda às questões no espaço a elas destinado.

Na seca inclemente do nosso Nordeste,
O sol é mais quente e o céu mais azul
E o povo se achando sem pão e sem veste
Viaja a procura das terra do Sul.

De nuvem no espaço, não há farrapo,
Se acaba a esperança da gente roceira,
Na mesma lagoa da festa do sapo,
Agita-se o vento levando a poeira.

A grama no campo não nasce, não cresce:
Outrora este campo tão verde e tão rico,
Agora é tão quente que até nos parece
Um forno queimando madeira de angico.

Na copa redonda de algum juazeiro,
A aguda cigarra seu canto desata
E a linda araponga que chamam Ferreiro
Martela o seu ferro por dentro da mata.

O dia desponta mostrando-se ingrato,
Um manto de cinza por cima da serra
E o sol no Nordeste nos mostra o retrato
De um bolo de sangue nascendo da terra.

Porém, quando chove, tudo é riso e festa,
O campo e fl oresta prometem fartura,
Escutam-se as notas agudas e graves
Do canto das aves louvando a natura.

Alegre esvoaça e gargalha o jacu,
Apita o nambu e geme a juruti

E a brisa farfalha por entre as verduras,
Beijando os primores do meu Cariri.

De noite notamos as graças eternas
Nas lindas lanternas de mil vaga-lumes

Na copa da mata os ramos embalam
E as fl ores exalam suaves perfumes.

Se o dia desponta, que doce harmonia!
A gente aprecia o mais belo compasso.

Além do balido das mansas ovelhas,
Enxames de abelhas zumbindo no espaço.

E o forte caboclo da sua palhoça
No rumo da roça, de marcha apressada

Vai cheio de vida sorrindo, contente,
Lançar a semente na terra molhada.

Das mãos deste bravo caboclo roceiro
Fiel, prazenteiro, modesto e feliz,

É que o ouro branco sai para o processo
Fazer o progresso do nosso país.Ouro branco

Metáfora usada pelo poeta 
para indicar o algodão, 

plantação comum na 
região onde mora.

Dois quadros
Patativa do Assaré

PATATIVA DO ASSARÉ . Cante lá que eu canto 
cá. 2.ed. Petrópolis: Vozes; Fundação Pe. 
Ibiapina; Instituto Cultural do Cariri, 1978.
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1

Patativa do Assaré

O autor do poema que acabamos de ler é Patativa do Assaré, nome pelo qual Antonio 
Gonçalves da Silva (1909-2002), cantador popular de Assaré, localidade do Cariri, 
região do sul do Ceará, tornou-se conhecido. Patativa é o nome dado a um passarinho 

de gaiola, conhecido pelo seu canto insistente e que também é chamado de papa-capim, 
caboclinho, coleira-do-norte e tipió.

De acordo com sua autobiografi a, presente no livro Cante lá que eu canto cá (PATATIVA 
DO ASSARÉ, 1978), o poeta era fi lho de agricultores pobres, fi cou cego da vista direita quando 
ainda era criança e começou a trabalhar na lavoura aos oito anos de idade, ao fi car órfão de pai. 
Aos doze anos, freqüentou a escola local por quatro meses, sem, no entanto, interromper o 
trabalho no campo. Nunca mais teve oportunidade de estudar. Dos treze para os quatorze anos, 
começou a fazer versos; aos dezesseis, comprou uma viola e passou a cantar de improviso. 
Casou-se e permaneceu em Assaré, como cantador e agricultor, trabalhando na parte da 
terra que herdou do pai. Sua poesia forte, rica em imagens da vida do sertão nordestino, foi 
musicada e difundida por vários cantores e compositores, como Luiz Gonzaga, que o divulgou 
nacionalmente com a música Triste Partida (1964), e Raimundo Fagner, com quem gravou 
um disco em 1970.

Agora, vamos

às questões.

A poesia chama-se “Dois quadros” porque apresenta duas visões do 
Nordeste. Quais são elas?
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Você conhece outros textos (cordel, poesia, livros) que retratem 
o Nordeste? Faça uma lista com o título de alguns deles e liste os 
elementos físicos, sociais e culturais que aparecem nas diferentes 
representações feitas sobre o Nordeste.

Quais desses elementos você encontra no seu município?

2

3
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Orientações
Leia o texto abaixo e anote em seu caderno o que são elementos físicos, culturais e sociais. 
Em seguida, responda às questões e compare com o exemplo.

Ao responder às questões da atividade 01, você deve ter apontado que 
elementos como a seca, o sol, a natureza fl orescendo depois da chuva, a 
fome, a migração, a agricultura, o sertanejo como um homem forte, estão 

presentes nas representações que se tem do Nordeste. No entanto, ao pensar 
no seu município, percebeu que nem todos esses elementos aparecem e outros 
fazem parte do seu cotidiano.

Qualquer que tenha sido a sua resposta, perceba que ela envolveu aspectos 
físicos como o clima, a vegetação, o tipo de solo e de animais, enfi m, os elementos 
naturais que usamos para descrever um local. Envolveu também aspectos que 
descrevem a vida das pessoas, ou seja, sua organização social e cultural.

A organização social envolve as relações que os homens estabelecem 
entre si: as funções que cada um exerce no grupo, na cidade, na sociedade.  
Assim, quando você indicou agricultura ou comércio como formas de trabalho 
existentes no seu município, estava descrevendo um aspecto da vida social. 
Possivelmente, você também indicou a existência de escolas, postos de saúde, 
Prefeitura, igrejas, clubes ou associações, os quais descrevem a organização do 
seu município segundo a estruturação dos grupos e indivíduos que lá residem. Se 
você observar com mais atenção, perceberá também que as pessoas assumem 
funções diferentes e que algumas detêm mais poder do que outras, isso quer dizer 
que há uma hierarquia, uma divisão política do poder.

Na sua descrição, assim como no poema, você também deve ter feito 
referência a festas, divertimentos, hábitos, costumes, formas de falar próprias 
da região, conhecimentos lá produzidos. Assim, as comidas típicas, os nomes 
dados aos pássaros, as brincadeiras das crianças, as festas dos santos, as poesias 
de cordel, as técnicas de plantio e colheita e as formas de previsão de tempo 
(passadas de pai para fi lho) são o que chamamos de elementos culturais, ou seja, 
o modo de vida, o que constitui a organização cultural.

Visões do Nordeste
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As imagens que formamos das coisas (espaços, conceitos, pessoas) são também 
chamadas de representações. As representações são maneiras como pensamos sobre alguma 
coisa: elas podem corresponder mais ou menos ao objeto que representam porque são formas 
que usamos para entender ou comunicar uma idéia.

Você deve ter percebido, ao fazer a atividade 01, que essas representações podem variar 
muito, conforme o aspecto que destacamos, a linguagem que usamos e mesmo a maneira 
com encaramos uma situação.

Nesta e nas próximas atividades, tentaremos organizar um pouco mais a representação 
que temos do município onde moramos, buscando entender quais as suas características 
principais e como podemos melhorar a qualidade da nossa vida nesse espaço. Estaremos 
também atentos para pensar como o fato deste município localizar-se em uma região semi-
árida do Nordeste afeta a vida que levamos.

A melhor maneira de responder às questões abaixo é a partir de uma discussão 
em grupo de, no máximo, quatro pessoas. Caso isso não seja possível, leia-as 
atentamente, converse com algumas pessoas com quem convive e faça o registro 
por escrito.

Descreva os elementos físicos ou naturais do seu município – clima, 
vegetação, animais que existem na região, tipo de solo, fontes de água, 
relevo e outros elementos naturais que julgar relevantes.

Naturais 

Referem-se ao clima 
(temperatura, índice 

pluviométrico – chuvas–, 
umidade do ar) tipos de 
solos, relevo, recursos 
hídricos (rio, lagoas e 
águas subterrâneas), 

vegetação (fl ora) e animais 
(fauna), que existem 

mesmo sem a presença da 
ação dos homens. Neste 

sentido, as plantações, 
a poluição, a criação de 

animais não são elementos 
naturais.

1
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Descreva como as pessoas vivem no seu município: o que produzem e 
comercializam, a existência de feiras; quais os tipos de lojas comerciais, 
como são as escolas e o atendimento de saúde; o que se faz quando 
não se está trabalhando, a existência de clubes, de igrejas e quais 
são, quais as principais festas e como são comemoradas; entre outros 
elementos da vida social e cultural que você julgar relevantes para 
entender o modo de vida local.

Volte à questão 3 da atividade 1. Compare os elementos que você 
colocou como sendo comuns ao seu município e ao Nordeste com os 
outros elementos descritos nas questões 1 e 2 desta atividade.

Vida Social e
Cultural
Descreve as relações que 
se estabelecem entre as 
pessoas; abrange todos os 
aspectos que são frutos 
da ação dos homens e que 
formam a maneira de viver 
de um grupo de pessoas. 
A vida social compreende 
objetos que produzimos, 
formas como ganhamos a 
vida (o trabalho), grupos 
que formamos (família, 
clubes, grupos de esporte 
e de lazer), nossos 
hábitos e costumes (o 
que comemos, como 
nos divertimos, nossas 
crenças), instituições 
que criamos (escola, 
hospital, igrejas), formas 
de poder (elaboração 
de leis, pessoas a quem 
delegamos as decisões 
sobre a cidade, prefeitos, 
vereadores, delegados de 
polícia), entre outros.

3

2
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Obras

Nas referências 
bibliográfi cas, você 

encontrará uma referência 
possível para cada uma 

das obras citadas, já que 
elas tiveram várias versões 

e edições.

Visões sobre o Nordeste

Existem várias obras importantes na literatura brasileira sobre o Nordeste, que vale a pena 
serem lidas. Entre elas:

O Quinze, de Raquel de Queiroz

Seu primeiro romance, escrito aos 18 anos de idade. Descreve a vida em uma fazenda no 
Ceará em torno de 1915. Raquel foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de 
Letras e é a autora do texto em que se baseou a minissérie Muralhas, produzida pela TV Globo.

Vidas Secas, de Graciliano Ramos

Romance regional, descreve o trajeto de uma família alagoana na sua migração por causa 
da seca no sertão. Um dos personagens principais é uma cadela que partilha do sofrimento e 
do esforço da família. Foi editado pela Editora Record do Rio de Janeiro em várias datas. Virou 
fi lme, com o mesmo nome, produzido pelo diretor Nelson Pereira dos Santos. 

Grande Sertão – Veredas, de Guimarães Rosa

A linguagem utilizada pelo autor é típica do sertão do norte de Minas e do Sul da Bahia. 
Conta a história de um bando de cangaceiros através do dilema de um narrador que se encanta 
com um dos companheiros, Diadorim, só descobrindo que ele era uma mulher após sua 
morte. Como retrata uma linguagem local, falada, parece uma leitura difícil à primeira vista. 
Sua leitura torna-se mais fácil quando se lê em voz alta, pois, ao pronunciar as palavras que 
parecem difíceis por escrito, descobrimos que são muito mais familiares do que pensávamos. 
Foi editado, em várias datas, pela Livraria Nova Fronteira do Rio de Janeiro e também virou 
minissérie da TV Globo, dirigida por Walter Negrão. Disponível até dezembro/2006 em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=23499>.

Morte e Vida Severina e O Rio, de João Cabral de Melo Neto

São dois poemas publicados em um só livro, também pela Livraria Nova Fronteira, narram 
o trajeto dos rios Capibaribe e Beberibe que cortam o sertão de Pernambuco, desaguando em 
Recife. Ao longo dos rios, vamos encontrando os personagens e as suas situações de vida. Foi 
representado no teatro várias vezes e musicado por Chico Buarque de Holanda. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_
obra=16664&co_midia=2>.

Leituras complementares
Sugerimos as seguintes leituras como complementares ao assunto abordado até então.
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Resumo

Sobre homem e natureza

Dois livros introdutórios de fi losofi a, que ajudam muito a compreender as questões 
referentes à produção do conhecimento, tratam especifi camente sobre a relação do homem 
com a natureza e a cultura. São livros de referência que podem ajudar a compreender questões 
que estarão sendo tratadas nesta e em outras disciplinas do seu curso. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofi a. São Paulo: Cortez, 1993.

Para esta aula, vale a pena ler o Capítulo I, A gênese antropológica e a formação histórica 
da cultura ocidental.

CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. 13.ed. São Paulo: Ática, 1996.

Para a discussão desta aula vale a pena ler a Unidade 8 (O mundo Prático), capítulo 1 
(A Cultura).

Para compreender como a própria idéia do que é natureza foi mudando ao longo do 
tempo, vale a pena ler o Capítulo V (Uma história social das relações com a natureza) da parte 
I (Construindo novas paisagens da vida e de conhecimento), do livro Educação Ambiental: a 
formação do sujeito ecológico, de Isabel C. M. Carvalho, publicado pela Editora Cortez em 2004.

Sobre vida social

Um texto que pode ajudar a pensar a vida social é “Socialização: como ser um membro 
da sociedade”, escrito pelos sociólogos Peter e Brigitte BERGER, que você encontra no livro de 
introdução à Sociologia de Marialice Foracchi e José de Souza Martins, intitulado Sociologia 
e Sociedade, editado pela Livros Técnico e Científi cos Editora, do Rio de Janeiro, desde 1977.

Na poesia de Patativa do Assaré, mostrou-se que o Nordeste é representado nos 
textos literários, nas imagens artísticas ou culturais de várias formas. Distinguiram-
se os aspectos naturais e sociais presentes nas diferentes representações. Em 
seguida, foi solicitado que você fi zesse um primeiro levantamento sobre os 
aspectos sociais e naturais do seu município e que comparasse a sua descrição 
com as outras representações do Nordeste. Você deve ter constatado que alguns 
pontos coincidem, outros não, dada a diversidade de situações naturais e sociais 
que encontramos na região.
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Autoavaliação 
Se você conseguiu identifi car que existe mais de uma visão sobre o Nordeste, 
fazer uma primeira descrição da sua cidade, separar os elementos naturais dos 
elementos sociais e culturais, e chegar a um resultado parecido com o do exemplo 
a seguir, então, você está pronto para passar para a próxima aula.

Aprofundamento

Faça uma lista de obras artísticas-culturais em que você pode encontrar representações 
sobre o Nordeste (por exemplo: quadros, peças de teatro, danças folclóricas, cordéis, 
estátuas de barro ou madeira; programas de TV, novelas e séries, fi lmes, revistas que 
você conhece e que falam sobre a região).

Escolha três dessas representações e analise os elementos naturais e sócioculturais 
nelas presentes.

Se você quer aprofundar um pouco mais, entreviste algumas pessoas da sua 
localidade, anotando as perguntas e as respostas no seu caderno, sobre a forma 
como elas descrevem a natureza e a vida no município. Construa uma tabela com 
os dados das entrevistas, colocando em uma coluna os aspectos apontados pela 
maioria dos entrevistados e em outra os apontados por poucos entrevistados.  Em 
seguida, faça um comentário sobre como você explica os aspectos semelhantes 
e diferentes, tentando estabelecer no seu texto uma relação entre as visões que 
temos do Nordeste nas artes e nos meios de comunicação e as visões que as 
pessoas têm da sua própria vida.

Desafi o
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Anexo

O município de João de Câmara localiza-se na região de Mato Grande, no Estado do Rio 
Grande do Norte. Fica a cerca de 80 Km, ao noroeste de Natal, a capital do Estado, distando 
uns 30 Km do litoral Norte do Estado e uns 60 Km do litoral leste.

Aspectos naturais

As plantas mais comuns na região são as da caatinga, com árvores como marmeleiro, 
mandacaru, aroeira. Só existem animais pequenos como pebas e tatus, lagartos e aves. Os 
solos são de dois tipos: 1. areia, que fi ltra água e é ruim para plantar e 2. barro vermelho ou 
amarelo, que retém água e é bom para plantação e fi ca perto do leito dos rios. No município, é 
difícil o acesso à água porque os poucos rios e riachos que existem são temporários. Mesmo 
os poços só são bons perto do rio ou no seu leito e ruins (profundos, pouca vazão e água 
salina) no resto do terreno. O clima é quente e seco, com pouca chuva em épocas determinadas, 
como em todo o semi-árido.

Exemplo

Aspectos sócioculturais

O município tem cerca de 31 mil habitantes, sendo que aproximadamente 20 mil vivem 
na cidade. Existem, na região, vários assentamentos rurais de reforma agrária com até 300 
famílias, além de núcleos rurais e fazendas. Os habitantes da região podem contar com Infra-
estrutura física: energia elétrica, terminais de telefones públicos e telefones residenciais, 
rede de água encanada e coleta diária de lixo. As plantações mais comuns são: abacaxi, 
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algodão, castanha de caju, coco da Bahia, mandioca, milho, feijão, sisal e sorgo. As principais 
criações são de bois, porcos, ovelhas e cabras. Na cidade, existe mercado público, feira livre, 
supermercado, mercearias, restaurantes, posto de gasolina, farmácias, livraria. Existe também: 
cartório, delegacia, escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio, posto de 
saúde, hospital maternidade, correio, bancos, biblioteca, clubes sociais, estádio de futebol e 
quadra de esporte.  As enfermidades mais comuns são verminose, doenças respiratórias e 
dengue.  A maioria das pessoas trabalha na agricultura e no serviço público.

Todo ano, existe uma vaquejada e um campeonato de futebol com os municípios vizinhos. 
No São João, a festa é feita na rua, com quadrilhas, fogueiras e comidas de milho.  Na festa 
de Nossa Senhora Mãe dos Homens, padroeira do município, que é em julho, há quermesse 
durante toda a semana e uma procissão no dia da Santa. As pessoas, para se divertirem, vão 
para os bares, jogar sinuca, ver jogos de futebol na televisão, jogar bingo e freqüentam festas 
nos clubes e nas casas.

Comparando a visão de Patativa do Assaré 
com a descrição feita da cidade de João Câmara

Tanto na poesia de Patativa do Assaré, como na descrição da cidade aparecem aspectos 
como a falta de chuva, o clima quente e seco, a semelhança dos animais e das plantas e a 
rotina da vida dos agricultores (o plantio, o contato com a natureza). Mas a descrição da cidade 
mostra que a maioria dos habitantes, mesmo com a agricultura como principal atividade 
econômica, mora na região urbana, com acesso à energia elétrica, água encanada, telefone, 
bancos, comércio, postos de saúde e escolas.
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Anotações
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Apresentação

Observando o conjunto das suas anotações, na aula anterior, você pode perceber que 
somente com descrições como a de Patativa do Assaré ou com a que aparece no 
exemplo do município de João Câmara-RN, não é possível dizer quais são os principais 

problemas que afetam a vida dos moradores de uma região.  O que podemos observar nessas 
descrições são as formas como as pessoas vêem o Nordeste ou o próprio município, ou seja, 
suas representações.

Com freqüência, nas representações, aparecem como os maiores problemas do 
Nordeste a seca e a fome. Nesta aula, vamos discutir esse enfoque e confrontá-lo com a 
descrição inicial que você já fez do seu município, chegando a um maior aprofundamento. 
Em seguida, elaboramos uma proposta de pesquisa mais sistemática, visando um melhor 
conhecimento acerca do seu município.  Para tanto, sugerimos fontes nas quais você 
poderá buscar informações e como deverá registrá-las. Para que as atividades tenham 
sentido, siga a seqüência proposta, respondendo às questões, antes de passar para a 
leitura das atividades seguintes.

Na próxima aula, continuaremos essa tarefa, sistematizando e ampliando as 
informações coletadas.

Objetivo
Fazer um levantamento dos dados naturais e sociais, já sistematizados por 
fontes de referência do município e construir um mapa e um calendário a 
partir das informações coletadas, como forma de sintetizá-las.
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Seca e miséria

Privilegiamos, na aula anterior, como fazer uma descrição, considerando os seus 
diferentes aspectos. Mas, para poder identifi car problemas, é necessário mais do que 
uma descrição. É preciso entender como esses fatores descritos se inter-relacionam e 

como são percebidos por diferentes pessoas.

Uma coisa se torna um problema quando afeta a vida das pessoas, causando difi culdades 
na vida social. Por exemplo, seca, enchente e fome são problemas porque resultam de 
interações entre fatores naturais e sociais e criam difi culdades que só podem ser enfrentadas 
com medidas coletivas.

Quando analisamos as representações sobre o Nordeste, a seca, a fome e/ou a miséria 
aparecem com freqüência, e muitas vezes interligados, como se essas questões sociais fossem 
resultados diretos do clima. Será que isso é um fato?

Leia o texto a seguir, anote as principais idéias e responda às questões, à medida que 
forem propostas.

Atividade 1
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Você consegue identifi car, no seu município, uma situação em que haja 
relação entre seca e miséria? Descreva-a sucintamente.

Na sua opinião, há uma relação entre seca e miséria? Por quê? 
Justifi que a sua resposta, apontando os fatores naturais e sócioculturais 
que a fundamentam.

Questões

1

2
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CAICÓ/SERIDÓ/RN RIO DO FOGO/LITORAL/RN

Clima 

tropical quente e seco ou semi-árido

Chuvas – 400 a 600ml/ano entre
janeiro e abril

Vegetação de caatinga

Temperatura média – 26º C

Clima 

tropical, quente, úmido e sub-úmido

Chuvas – 800 a 1000 ml/ano – chuvas 
entre fevereiro e julho

Vegetação de praias e dunas e cerrado

Temperatura média – 26º C

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) 

O IDH, um índice composto, 
mede as realizações médias 

de um país por meio de 
três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: 

longevidade, conhecimento 
e padrão de vida adequado. 

As variáveis utilizadas 
para indicar essas três 

dimensões são a expectativa 
de vida, o nível educacional 

(alfabetização de adultos 
e escolaridade conjunta 

dos ensinos primário, 
secundário e superior) e o 

produto interno bruto (PIB) 
real per capita (RELATÓRIO 

DO ...,  2005).Um índice 
composto é resultado de 

uma função que combina 
outros índices. Pode ser, 

dependendo da estatística 
utilizada, por exemplo, uma 

média simples ou ponderada 
de outros índices. A nota 

fi nal de aprovação em 
uma disciplina é um índice 

composto de notas parciais. 

O valor máximo que o 
índice do IDH pode atingir, 
no global e em cada uma 

das varáveis, é 1,000. 
Nessa leitura, o importante 

é perceber os valores 
comparativos. Quanto 
maior o número (mais 

próximo de 1,000), melhor 
o desempenho. Um ranking 

estabelece a ordem dos 
municípios analisados, no 

qual o maior IDH quer dizer 
melhores condições de vida. 
Por exemplo, o RN tem 178 

municípios. Caicó está em 
3º lugar, o que signifi ca que 
as condições educacionais, 

a expectativa de vida e 
PIB per capita de Caicó, 

combinados, estão entre os 
três mais altos do RN. 

Analise comparativamente os índices de dois municípios do Rio Grande 
do Norte: Caicó, situado no sertão (Seridó), e Rio do Fogo, situado no 
litoral oriental, ao norte de Natal.

IDH-M, IDH-Esperança de Vida, IDH-PIB, IDH-
Educação e Ranking no RN e no Brasil 

Indicador Valor

IDH - Esperança de Vida 0,805

IDH-Educação 0,801

IDH-PIB 0,663

IDH-M 0,756

Ranking RN 3º

Ranking Brasil 1695º

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano

IDH-M, IDH-Esperança de Vida, IDH-PIB, 
IDH-Educação e Ranking no RN e no Brasil 

Indicador Valor 

IDH - Esperança de Vida 0,640 

IDH-Educação 0,671 

IDH-PIB 0,482 

IDH-M 0,598 

Ranking RN 137º 

Ranking Brasil 4697º 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

Considerando os dados apresentados, é possível afi rmar que há uma 
relação direta entre seca e miséria?

3
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Na região Nordeste, as ações governamentais para enfrentamento da questão da seca 
vêm ocorrendo desde o início do século XX: ainda na Primeira República, foi criado o DNOCS 
– Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, responsável pela construção de açudes 
e barragens como uma forma de diminuir a falta de água. Na década de 50, foi criada a
SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com a pretensão de criar 
uma política de incentivos que permitisse ao Nordeste enfrentar as diferenças econômicas 
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entre as regiões, geradas no processo de industrialização do Brasil com a concentração das 
indústrias no Sudeste. Nos últimos anos, vários projetos e políticas também buscam enfrentar 
as desigualdades regionais. Na região da caatinga, segundo o Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Caatinga (PERNAMBUCO, 2004), estão em vigor hoje: a política de reforma 
agrária, que desde de 1964 indica a necessidade da redistribuição de terras improdutivas, com 
destaques sempre especiais para a situação do Nordeste; a política de irrigação – especial 
para o semi-árido, buscando enfrentar os efeitos climáticos – dentro da qual, desde 1960, 
funciona o Programa de Irrigação Nacional e atualmente é gerida pelo PRÓ-ÁGUA (Programa de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semi-árido), com ênfase na gestão participativa; 
o PRONAF – Programa Nacional de Agricultura Familiar, que cria alternativas para os pequenos 
produtores; o Programa de Combate à Pobreza Rural no Nordeste, fi rmado entre os governos 
estaduais e o Banco Mundial, oferecendo empréstimos aos pobres da região; o Programa 
Fome Zero, que associa a segurança alimentar a estratégias permanentes de desenvolvimento 
econômico e social. Estão em discussão: a transposição das águas do Rio São Francisco, como 
apoio à agricultura no Semi-árido e a construção da Ferrovia Transnordestina.

Com todas essas ações, entretanto, o Nordeste continua a apresentar indicadores sociais 
piores do que outras regiões brasileiras, havendo acentuadas disparidades entre os municípios. 
Isso porque muitas delas são pontuais, localizadas, atingem pequenos setores da população, 
ou os mesmos setores são atendidos por programas diferentes, com ações que não estão 
integradas.

Certamente, alguns dos programas referidos chegam ao seu município. Mas, será que 
atingem a parte da população mais necessitada? Será que no seu município TODOS são 
pobres ou dispõem de meios básicos de subsistência?  Para responder a essas questões e 
aprofundar-se um pouco mais nas relações entre os fatores ambientais e sócio-culturais do 
seu município, é preciso buscar dados que permitam entender melhor a realidade econômica 
e sócio-cultural local. Essa é a tarefa desta aula.
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Iniciando a pesquisa

Na primeira aula, conseguimos descrever o Nordeste a partir da visão anunciada nos 
veículos de comunicação, das interpretações que aparecem nos cordéis, nas canções; 
e da nossa visão e/ou experiência enquanto indivíduo que vive nessa região. Será que 

isso basta para compreendermos a realidade do Nordeste? Nos exemplos sobre os municípios, 
aparecem as diferenças no IDH, indicando que as condições econômicas e sociais não são as 
mesmas, que o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à renda depende de vários fatores: 
econômicos, políticos e sociais.

A pergunta, então, é o que é realidade? Que ferramentas podemos usar para estudá-
la? Como captar essa realidade? Como podemos identifi car as causas determinantes das 
condições de vida de uma região, de um município? A realidade é compreendida a partir da 
apreensão das visões de mundo e das condições objetivas nos vários aspectos das relações 
econômicas, culturais, políticas e sociais. Assim, para compreendermos a nossa realidade local 
precisamos saber como esses aspectos estão organizados; e só podemos ter essa compreensão 
pesquisando nos documentos já elaborados, como planos de governos municipais, livros 
sobre a história da cidade, órgãos ofi ciais (prefeitura, secretarias, câmaras de vereadores, 
IBGE), organizações da sociedade civil (associações, sindicatos, Igrejas, grupos associativos 
de jovens e de mulheres).

Vamos dividir o estudo do município em duas aulas. Nesta primeira, vamos trabalhar 
com dados e informações gerais, as quais podem ser obtidas a partir de documentos ofi ciais 
e, na próxima, trabalharemos com entrevistas. Neste momento, é nosso objetivo responder:

  §  quais são os indicadores naturais (clima, vegetação, paisagem, localização) do seu 
município?

  § quais são os indicadores sociais e econômicos do seu município?

  § quais as instituições e manifestações culturais existentes em seu município?

As principais fontes de informação serão Setores de Planejamento da Prefeitura Municipal, 
localizados, em geral, na Secretaria de Administração, o IBGE e órgãos de planejamento das 
secretarias estaduais, como IDEMA/RN, SEMARH/PB, CONDEPE/PE. Os dados dos setores 
municipais, você obterá, buscando, diretamente, na sede da Prefeitura e na biblioteca do 
município. Os dados do IBGE e dos órgãos estaduais, em geral, podem ser encontrados em 
versões escritas nas bibliotecas dos setores de planejamento municipal e em versão eletrônica, 
cujo acesso é pela Internet.

IDEMA/RN
– Instituto de 
Desenvolvimento 
Econômico e Meio 
Ambiente do Rio Grande 
do Norte; 
SEMARH/PB
Secretaria Extraordinária 
do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos e 
Minerais do Estado da 
Paraíba; 
CONDEPE/PE 
Instituto de Planejamento 
de Pernambuco.

Atividade 2
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Percorra a área urbana do seu município, fazendo um esboço das principais ruas e 
localizando as principais construções.

Prepare tabelas para coletar os dados dos indicadores sociais, atividades produtivas, 
sobre o clima, vegetação etc. (consulte o anexo Exemplo, em que apresentamos os dados 
obtidos do município de Caiçara do Norte/RN).

Procure o setor de planejamento do seu município e colete as informações disponíveis.

Procure os documentos do IBGE e dos órgãos estaduais de planejamento, nas bibliotecas 
e/ou na Internet.

Localize num mapa esboçado e num calendário anual as informações encontradas.

Roteiro

Alguns sites de governos estaduais com dados de municípios

RN: http://www.rn.gov.br/secretarias/idema/  

PB: http://www.semarh.pb.gov.br/index.php

PE: http://www.cprh.pe.gov.br

IBGE Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (www.ibge.gov.br)

http://200.255.94.66/cidadesat/default.php 
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Mapa:
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Resumo
Nesta aula, você coletou e organizou dados que descrevem o seu município do 
ponto de vista social e natural. Consultou órgãos públicos, construiu tabelas e 
listas de dados e fez uma síntese inicial através da construção de um esboço 
de mapa e de um calendário anual de eventos. Dessa forma, sistematizou uma 
primeira descrição da realidade local.

Leituras complementares
Os sertões, de Euclides da Cunha

É uma obra de referência porque traz uma tentativa de sistematizar informações sociais e 
naturais sobre o Nordeste. O autor era um jornalista que acompanhou as tropas militares, logo 
após a Proclamação da República, até Canudos, no sertão da Bahia, onde Antonio Conselheiro, 
um pregador popular, simpatizante do monarquismo, criou um reduto que atraiu muitos 
sertanejos, os quais viviam em uma comunidade religiosa, trabalhando e utilizando os bens 
de maneira coletiva. Escrito numa linguagem jornalística, é um documento representativo tanto 
do evento que descreve como das análises científi cas disponíveis.

O fi lme A Guerra de Canudos, de Sérgio Resende, fi lmado em 1997, com José Wilker, 
Claudia Abreu, Marieta Severo e Paulo Betti, baseia-se na descrição feita pelo autor. Mario 
Vargas Llosa, escritor peruano, também escreveu um romance, A Guerra do Fim do Mundo, 
em 1981, usando como principal fonte de informações a obra de Euclides da Cunha. Ver o 
fi lme e/ou ler o romance de Vargas Llosa podem funcionar como uma introdução para a leitura 
d’Os Sertões. Vale a pena ler pelo menos alguns trechos do livro.

Essa obra foi publicada por várias editoras, inclusive na coleção Grandes Nomes do 
Pensamento Brasileiro, da PUBLIFOLHA, sendo vendida em bancas de jornal. Nas referências, 
indicamos uma de suas edições atuais.

Também disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/sertoes.html>.

Procure os livros históricos ou romances em que o seu município aparece. 
Pesquise obras sobre a região onde seu município está localizado. Uma sugestão 
é consultar pela Internet, no pólo, usando programas de busca.
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Autoavaliação 
Para você saber se conseguiu os dados necessários e se encontrou uma boa 
forma de representá-los, elaboramos um exemplo de como seria uma descrição 
com dados naturais e sociais, usando como modelo o município de Caiçara do 
Norte/RN. Veja no anexo EXEMPLO.

Como forma de aprofundar seus conhecimentos, você pode levantar, junto à Prefeitura, 
quais os Projetos e Programas Governamentais de combate à seca e à pobreza que estão 
presentes no seu município. A partir desse levantamento, faça uma tabela, contendo: 
nome do programa, início do seu funcionamento, principais ações no município, 
quantidade de pessoas a que atende e critérios de inclusão. 

Outro mecanismo importante de participação que defi ne as políticas sociais nos 
municípios são os Conselhos Municipais, como o Conselho da Criança e do Adolescente 
e o Conselho de Saúde. Você pode aprofundar-se, também, nesse ponto, verifi cando 
quais conselhos estão organizados no seu município, quem faz parte deles e quando 
há reuniões.

Se você gostou d’Os Sertões e quer se aprofundar, procure:

Sites

Casa de Cultura Euclides da Cunha: tel. 0/xx/19/3681-6424, www.casaeuclidiana.org.br 

Centro de Estudos Euclides da Cunha: tel. 0/xx/71/241-0811, e-mail: unebceec@bol.com.br

Coletivo Euclidiano: www.berrante.hpg.ig.com.br 

Euclides da Cunha: www.euclidesdacunha.com.br 

EUCLIDESite: www.euclidesite.tripod.com.br 

Livros

CITELLI, Adilson. Roteiro de leitura: os sertões de Euclides da Cunha. São Paulo: Ática, 1996.

GALVÃO, Walnice Nogueira. O império do belo monte. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999.

VILLA, Marco Antônio. Canudos: o campo em chamas. São Paulo: Brasiliense, 1995.

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

FREYRE, Gilberto. Perfi l de Euclides e outros perfi s. Rio de Janeiro: Record, 1987.
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Desafi o

Para a cidade receber recursos federais, como o Fundo de Participação dos 
Municípios, precisa manter uma estrutura de planejamento com um Conselho 
de Desenvolvimento Municipal. Se você quer entender melhor a política de 
desenvolvimento no seu município, procure a composição, a periodicidade e as 
atas das reuniões do Conselho Municipal, no setor de Planejamento da Prefeitura. 
Identifi que as instituições ou os setores da população que estão representados 
no Conselho e liste as principais ações e os critérios usados para priorizar e/ou 
destinar recursos.
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Anexos

  §  Em alguns dos aspectos elencados a seguir, você poderá não encontrar informações 
sobre o seu município. Veja, por exemplo, que não conseguimos informação sobre 
a precipitação pluviométrica anual de Caiçara do Norte, mas esse é um dado que 
se pode conseguir da maioria dos municípios do RN.

  §  Algumas das tabelas apresentadas foram encontradas diretamente no IDEMA/RN, 
que já faz uma consolidação de outras fontes. Outras foram elaboradas escolhendo 
dados do IBGE e das fontes mencionadas em cada tabela. A fonte anotada na fi gura 
é a dos dados, não necessariamente da forma que estão apresentados. Ou seja, 
nós precisamos decidir qual dado escolher e como apresentá-lo. Ao longo do texto, 
vamos introduzir alguns comentários que justifi cam as escolhas feitas. Quando não 
houver outra indicação de fonte é porque a informação foi obtida no site do IDEMA.

  §  Como se vê, esta não é a única forma de apresentação. O que você precisa é 
organizar os dados, de modo que possa ter um quadro geral da situação do 
município. As informações dadas serão usadas nas demais aulas, nesta e em 
outras disciplinas, portanto, é muito importante que estejam organizadas, de um 
modo que você não necessite consultar as fontes novamente.

Caiçara do Norte/RN

Exemplo

1 - Caracterização e dados naturais

1.2 – Criação

Lei Nº - 6.451 de 17 de julho de 1993, desmembrado do município de São Bento do Norte. Em 
2004, Caiçara do Norte estará, portanto, completando 11 anos.

1.1 – Mapa localizando o Município no Estado

Localização:

Fonte: IBGE.
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Sítio Natural

Neste item, são descritos: 
as fontes de água (rios, 

riachos, represas, lagoas 
etc.); praias, dunas ou 

montanhas; reservas 
ecológicas ou parques 

fl orestais; entre outros.

1.3 – Localização Geográfi ca

1.3.1 – Distância da capital

A sede municipal dista de Natal por via rodoviária 149 quilômetros (ano 2001), distância esta 
que pode vir a variar em função de modifi cações futuras nas estradas.

1.3.2 – Área

A área do município é de 295,9 quilômetros quadrados.
Fonte: IBGE, DER.

1.4 – Clima 

Tipo: clima muito quente e semi-árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono.
Precipitação Pluviométrica Anual:

normal: ...

observada: ...

desvio: ...

Período Chuvoso: março a abril

Temperaturas Médias Anuais:

máxima: 33,0 °C

média: 26,5 °C

mínima: 21,0 °C

Umidade Relativa Média Anual: 68%

Horas de Insolação: 2.400

1.5 – Formação Vegetal

Caatinga – vegetação de caráter mais seco, com abundância de cectáceas e plantas de porte 
mais baixo e espalhadas. Entre outras espécies, destacam-se a jurema-preta, mufumbo, 
faveleiro, marmeleiro, xique-xique e facheiro.

Formação de Praias e Dunas – vegetação nativa fi xadora de areia. As dunas são estabilizadas 
ou fi xas quando cobertas por vegetação natural.

1.6 – Sítio Natural 

Riachos Principais: riacho do Cabelo e riacho São Fernando.

Litoral – área com 100 quilômetros de extensão, entre as cidades de São Bento do Norte e 
Touros, apresentando cenários geológicos rasos e de extensa beleza. Numa sucessão de praias 
praticamente virgens se alteram e se combinam beach-rocks, eolianitos carbonáticos, campos 
de dunas, sambaquis e até fl orestas petrifi cadas.
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Praia de Caiçara do Norte – praia rasa com faixa de areia que cresce muito na maré baixa. Há 
grande quantidade de estrelas-do-mar. Tem um farol, coqueirais e dunas. Entre Caiçara e São 
Bento do Norte há um trecho conhecido como Serafi m Farol Santo Alberto.

Área de Reserva Florestal nos Projetos de Assentamento: Baixa Quixabeira, área de 2 269,5 
ha com reserva legal de 435,9 ha.

2 - Indicadores sociais

3 - Produção agropecuária

DH-M, IDH-Esperança de Vida, IDH-PIB, IDH-Educação e Ranking no RN e no Brasil

Indicador Valor

IDH - Esperança de Vida 0,675

IDH-Educação 0,723

IDH-PIB 0,496

IDH-M 0,631

Ranking RN 80

Ranking Brasil 4.094

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

Secretaria de Planejamento ou na sede da Prefeitura Municipal – todos os projetos municipais incluem 

essa informação.

3.1 – Área Colhida e Valor da Produção das Lavouras Permanentes e Temporárias

PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL - 2002

Temporárias Permanentes Temporárias e Permanentes

Área 
Colhida

(ha)

Valor da 
Produção

(em Mil Reais)

Área 
Colhida

(ha)

Valor da 
Produção 

(em Mil Reais)

Área 
Colhida

(ha)

Valor da 
Produção 
(1000 R$)

R$/ha

135 244 2.010 123 2.145 367 171,10

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM).
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3.2 – Principais Produtos Agrícolas  -  2002 

3.3 – Efetivo dos Rebanhos 2002

4 - Rendimento e ocupação
4.1 – Classes de rendimento mensal das pessoas de 10 anos ou mais em salário mínimo

Rendimento e 
ocupação

O censo do IBGE organiza 
várias informações sobre 

renda. Selecionamos 
aqui algumas das 

que consideramos 
importantes para perceber 

a distribuição de renda 
no município. Esse tipo 
de informação pode ser 

obtido diretamente no 
site http://200.255.94.66/
cidadesat/default.php, no 
qual o IBGE consolida os 

dados de várias fontes 
para cada município.

Principais Produtos Agrícolas   -  2002

Produto Área Colhida (ha) Produção
Valor da 
Produção

(R$ 1.000,00)

Ranking RN/
Produção

Feijão (em grão) 
(Tonelada) 50 15 7 165

Melão (Mil frutos) 5 90 54 13

Milho (em grão) 
(Tonelada) 70 28 8 160

Castanha de caju
(Tonelada) 2.000 240 120 15

Coco-da-baía (Mil 
frutos) 10 30 3 67

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM).

Rebanho Número de Cabeças Ranking do RN Percentual do RN

Bovino 3.134 94 0,37

Suíno 206 146 0,14

Eqüino 50 145 0,13

Asinino 156 117 0,25

Muar 33 142 0,16

Ovino 817 113 0,19

Galinhas 2.839 77 0,13

Galos, Frangas, Frangos e Pintos 2.194 128 0,10

Caprinos 759 84 0,20

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal (PPM).

Pessoas de 10 anos ou mais de idade

 Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (1)

Total Até 1 Mais de 
1 a 2

Mais de 
2 a 3

Mais de 
3 a 5

Mais de 
5 a 10

Mais de 
10 a 20

Mais 
de 20 Sem rendimento (2)

nº 4560 1564 502 152 38 24 0 0 2280

% 100 34,23 11,01 3,33 0,83 0,53 0 0 50,00

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2000.

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. (2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.

Principais Produtos

Listar os principais 
produtos do seu 

município. Nem sempre 
você encontrará o dado 

do ranking, mas, se você 
conseguir, ajuda a pensar 
sobre o papel econômico 

do seu município no 
Estado.
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4.2 – Rendimento médio por domicílio

Valor do rendimento nominal dos domicílios particulares permanentes (R$) 

Domicílios particulares 
permanentes Médio mensal Mediano mensal

Total
Com 

rendimento 
domiciliar

Total Com rendimento 
domiciliar Total Com rendimento 

domiciliar

1309 1245 294,95 310,16 201 231,00

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2000.

4.3 – Grandes grupos de pessoas ocupadas (com 10 anos ou mais de idade) 

5 - Informações Socioculturais

5.1 – Cultura e lazer - 2003

5.2 – Principais eventos 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência

TOTAL

Trabalhadores dos 
serviços, vendedores 
do comércio em lojas 

e mercados

Trabalhadores 
agropecuários, 
fl orestais, de 
caça e pesca

Trabalhadores da produção 
de bens e serviços 

industriais
Outros

Nº 1.635 397 763 200 275

% 100 24,28 46,67 12,23 16,82

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2000.

Bibliotecas 01

Centros Culturais 01

Estádios e/ou Campos de Futebol 01

Quadras de Esportes 01

Fonte: Prefeitura Municipal.

Eventos Data

Festa do Padroeiro São Pedro 29/06

Festa de Santa Luiza 13/12

Emancipação Política 16/07

Fonte: Prefeitura Municipal.

Média e Mediano

São conceitos estatísticos. 
Veja a diferença na 
disciplina Matemática e 
Realidade.

Informações
Socioculturais

Aqui, você pode optar 
por fazer listas ou 
tabelas, dependendo da 
quantidade de informações 
disponíveis.
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5.3 – Pontos turísticos

Praia do Farol
Praia de Caiçara
Terminal Turístico

Sistematização

Mês Atividades

Janeiro 01 – Ano Novo

Fevereiro Carnaval

Março Semana Santa/Páscoa

Abril

Maio

Junho 29 – Festa do padroeiro – São Pedro – procissão de barco da praia ao farol

Julho 16 – Emancipação política – solenidade pública

Agosto

Setembro 07 – Independência do Brasil – desfi le das escolas

Outubro

Novembro

Dezembro 13 – Festa de Santa Luzia
25 – Natal

1. Calendário

Mercados Públicos 01

Feiras Livres 01

Supermercados 03

Restaurantes 03

Farmácias/Drogarias e/ou Postos de Medicamentos 04

Delegacias de Polícia 01

Fonte: Prefeitura Municipal

5.4 – Estabelecimentos
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2. Esboço de mapa

No mapa, estão localizados as instituições e serviços existentes. Prédio da Prefeitura, 
Escolas, Igreja, Posto de Saúde, Mercado Municipal, Feira Livre, Biblioteca, Farmácias, 
Restaurantes, Delegacia. (o município não tem Cartório, Posto Telefônico, Correio e Bancos)

Mapa elaborado pelos professores-alunos do PROBÁSICA, com plotação dos 
equipamentos comunitários, reproduzido na tese de doutorado de QUEIROZ, Alvamar, A Práxis 
Ambiental e a Educação Escolar, Natal: PPGEd/UFRN, 2002, p.112.
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Anotações



3

Aula

O município: aprofundando a 
pesquisa
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Apresentação

Na aula anterior, você começou a estudar os dados do seu município. Deve ter conseguido 
achar os principais indicadores naturais e sociais, organizado um esboço de mapa e 
feito um calendário com os eventos. Com isso, foi capaz de construir uma visão inicial 

sobre a relação entre os fatores sociais e naturais como acontecem atualmente.

Para aprofundar essa primeira visão, construída a partir dos dados obtidos junto a fontes 
ofi ciais dos setores ligados ao planejamento, nesta aula, complementaremos o nosso estudo 
considerando uma perspectiva temporal (será que a situação atual sempre foi assim?) e uma 
análise e/ou explicação que as pessoas do município fazem da situação observada.

A partir de novas coletas de dados, construiremos uma linha do tempo e buscaremos completar 
o esboço de mapa, anteriormente organizados, fazendo sínteses das relações encontradas.

Objetivo
Pesquisar informações históricas, construir uma linha do tempo e 
completar o mapa do município que foi iniciado na última aula.
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O tempo e as mudanças

Na pesquisa inicial, você obteve índices de desenvolvimento humano, as principais 
atividades econômicas, as condições climáticas e as atividades culturais. Construiu 
um calendário com eventos do ano e tentou localizar no mapa as instituições e prédios 

que constituem uma referência para a área urbana. Agora, é hora de refl etir: será que a situação 
descrita sobre o seu município sempre foi dessa forma?

A maioria dos municípios começou com povoados que, por diferentes motivos, se 
estabeleceram em uma determinada região e, ao longo dos anos, foram crescendo até se 
constituírem em área jurídica e politicamente autônoma, através de lei ou decreto de emancipação.

Desde o início da povoação até a situação que você descreveu na aula anterior (O 
Município – organizando as informações), muitas mudanças podem ter ocorrido. As principais 
atividades econômicas, hoje, são as mesmas da época do início do povoado? Certamente o 
número de pessoas que viviam na região aumentou bastante. E a escolaridade, a expectativa de 
vida, a produtividade econômica se mantiveram iguais ao longo do tempo? Houve mudanças 
na paisagem natural, como desmatamento, refl orestamento, criação de açudes e barragens, 
esgotamento de lagoas e rios?

As mudanças ocorridas nos aspectos sociais e naturais no decorrer do tempo ajudam a 
entender o porquê da situação atual. Por isso, nesta aula, buscaremos algumas informações 
históricas sobre o seu município.

Inicialmente, colete os relatos existentes sobre a história local. Para compreendê-los melhor, 
sugerimos que trace uma linha do tempo sistematizando as informações adquiridas. Em um primeiro 
momento, organize em uma tabela os dados sobre as mudanças: dos aspectos naturais e das 
construções; do poder político (legislação e prefeitos); das instituições (criação de escolas, posto 
de saúde, correio, capelas, fóruns, cartórios etc.). Nessa mesma tabela, date os principais eventos 
que mobilizaram a população, como quilombos, invasão de cangaceiros, epidemias, destituição de 
governantes, confl itos de terra, frentes de trabalho, greves, saques etc.

As mudanças na produção econômica são mais difíceis de localizar em uma data precisa 
e, na maioria das vezes, ocorrem não só em uma localidade, mas em toda uma região. Para 
entendê-las, é preciso compreender o papel do município na história do Estado, o que vamos 
fazer depois de completar a linha do tempo.
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1. Fontes de informação

Procure onde obter informações sobre a história local. Publicações antigas do IBGE sobre 
os municípios contêm um breve histórico com os principais eventos. Alguns dos documentos 
que você encontrou na aula anterior também podem trazer um resumo. Em determinados 
lugares, existem folhetos, pequenos livros e/ou artigos de jornal com aspectos da história 
do município. Localize  os que estão disponíveis para iniciar a construção da linha do tempo.

2. Procedimentos

  § Para esboçar a linha, usaremos como referência três datas: o início do povoamento, a 
emancipação do município e os dias de hoje.

  §  Confi ra os dados de que dispõe e veja se há informações sobre os aspectos mencionados 
no item “O tempo e as mudanças” que corresponda à data anterior à emancipação.

  § Se você dispõe de informações signifi cativas desde o início do povoamento, esta será a 
data inicial da linha. Se a maior parte das informações adquiridas é posterior à data de 
emancipação, então, este será o ponto de partida. No espaço reservado para a “linha do 
tempo”, trace uma reta e meça quantos centímetros ela tem. Compare com o período 
compreendido entre o que considerou data inicial e os dias de hoje.

  § Construa uma escala para representar na reta o período em questão. Assinalada a data 
inicial, marque intervalos de referência (cada 2 centímetros na reta correspondendo a 5 
anos, ou 10 anos, ou um outro tempo determinado, dependendo do tamanho do período), 
de modo que o fi nal do espaço disponível corresponda aproximadamente ao tempo atual 
e que os intervalos de marcação sobre a reta sejam regulares.

  § Usando lápis grafi te, divida o espaço abaixo da reta em seis faixas de alguns centímetros. 
Em cada uma dessas faixas, coloque os acontecimentos históricos, separando-os pelos 
aspectos descritos em “O tempo e as mudanças”, e que estão listadas a seguir com o 

Orientações
No anexo desta aula, você encontrará o exemplo de linha do tempo do município de 

Caiçara do Norte/RN. Use-a como referência para fazer a da sua cidade.

Linha do tempo
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título “Temas a serem contemplados”. A largura das faixas dependerá do número de 
acontecimentos em cada aspecto, por isso a sugestão de usar lápis grafi te, pois os 
espaços podem aumentar ou diminuir conforme a organização dos dados.

Temas a serem contemplados

  § Na faixa reservada para política, assinale a data de emancipação do seu município e as 
datas das eleições locais ou outras datas que indiquem mudanças administrativas.

  § Na faixa reservada para eventos naturais, localize as datas das secas, enchentes, 
soterramentos e outros fenômenos naturais que tenham ocorrido.

  § Na faixa reservada para construções, assinale as datas de inauguração das estradas, 
barragens, açudes, dos prédios de maior porte, indústrias, usinas.

  § Na faixa reservada para instituições, localize as datas de fundação das escolas, hospitais, 
postos de saúde, clubes, bancos, correio, posto telefônico, igrejas, antena de TV.

  § Na faixa reservada para mobilizações, localize eventos como quilombos, invasão de 
cangaceiros, levantes populares contra governantes, epidemias, confl itos de terra, frentes 
de trabalho, greves ou outros que tenham ocorrido no seu município.

  § A última faixa fi ca reservada para outros pontos que apareceram na história do seu 
município e que não se enquadrem nas categorias anteriores.
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Sugestões para entrevistas

3. Problematização

Olhando a fi gura que você obteve, duas questões podem ser levantadas.

1) Os dados que você conseguiu a partir dos documentos são sufi cientes para contemplar 
os diferentes aspectos da história?

2) É possível fazer uma relação entre eventos que estão ocorrendo em uma mesma época 
ou em épocas sucessivas?

Antes de tentar responder à segunda questão, procure melhorar a qualidade dos dados, 
conversando com alguns moradores antigos e/ou estudiosos do município. Em seguida, 
organize um roteiro e entreviste algumas pessoas (entre duas e quatro) que conheçam bem 
a cidade. Para tanto, use as informações do texto a seguir sobre como fazer uma entrevista. 
Esta é uma atividade que vale a pena fazer com outros colegas do mesmo município.

A entrevista nada mais é do que uma conversa com um objetivo determinado e 
orientado para fi ns de pesquisa.

  § Elabore um roteiro com uma sequência de pontos do seu interesse, o qual será 
somente uma referência, podendo ser reorganizado no decorrer da entrevista, 
desde que não se perca de vista o resultado a ser obtido.

  § Explique os objetivos da pesquisa, o porquê daquela pessoa ter sido 
selecionada e qual o uso que será feito das informações conseguidas. Essa é 
uma forma de ganhar a confi ança dos entrevistados, deixando-os à vontade 
para falar o que realmente pensam.

  § Faça perguntas breves e deixe o entrevistado falar. Tome cuidado para não 
induzir respostas e tente ser isento, não expressando a sua opinião sobre o 
que ele está falando. Questione os porquês.

  § Anote os pontos principais das respostas dadas e, após a entrevista, 
complemente o registro. Caso esteja trabalhando em dupla, um ficará 
responsável pela condução das perguntas e o outro pelo registro.

Entrevistas
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Com as informações obtidas nas entrevistas, complete a sua linha do 
tempo, na página 8.

Escreva um texto, tentando estabelecer uma relação entre os eventos que 
ocorrem simultaneamente e os que acontecem em intervalos próximos.

Principais pontos obtidos nas entrevistas.
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Para compreender melhor a relação entre os eventos e as mudanças 
nas atividades produtivas, você precisa pensar como a formação e o 
desenvolvimento do seu município se relacionam com a história do 
seu Estado. Procure em livros de Geografi a e História do Ensino Médio 
informações que o ajudem a entender como se deu a ocupação do 
espaço local. A partir disso, faça um texto relacionando a linha do tempo 
do seu município ao processo de ocupação da terra no seu Estado.
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Você já deve ter percebido que a relação entre seca e miséria ou entre 
os diferentes fatores que descrevem a vida de um município não é uma 
relação direta de causa e efeito. Cada vez que se reduz um problema 
(fome ou miséria) a um único fator (como clima ou ação de alguns 
políticos) é possível contrapor-se a essa idéia, ao apresentar exemplos 
de locais ou épocas com situações semelhantes que não tiveram o 
mesmo efeito. Isso ocorre porque os problemas estão relacionados a 
mais de um aspecto e a processos históricos.

Escreva um texto indicando a partir do seu ponto de vista, quais são 
os principais problemas do seu município. Estabeleça as relações que 
você percebe entre os aspectos descritivos e históricos levantados.

Para redigir o texto leve em consideração as suas respostas acima, o 
mapa, o calendário e a linha do tempo.



Resumo
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Autoavaliação 

Leituras complementares
Manoel Correia de ANDRADE (A terra e o homem no Nordeste) e Francisco de OLIVEIRA (Elegia 
para uma re(li)gião)

São dois autores fundamentais para se entender o Nordeste de hoje. O primeiro faz uma 
análise separando os aspectos históricos, antropológicos, políticos e econômicos que ajudam 
a compreender a base sobre a qual o Nordeste se formou. E o segundo refl ete o porquê da 
desigualdade regional do Nordeste em relação ao Sudeste. Argumenta que até a Primeira 
República (1930), as duas regiões assumiam papéis semelhantes no cenário nacional e que a 
diferenciação se deve à forma como ocorreu o processo de industrialização no Brasil.

Esta aula introduz a perspectiva histórica na pesquisa sobre o município 
através da construção de uma linha do tempo, estabelecendo relações entre 
acontecimentos locais simultâneos e/ou sucessivos e localizando a história do 
município na história do seu Estado. Como síntese da pesquisa chegou-se a 
identifi cação dos principais problemas do seu município.

Aproveite a sua visita ao pólo para encontrar outros colegas que estejam 
frequentando esta disciplina. Discuta com eles os resultados obtidos e 
complete as informações do seu trabalho com as dos seus colegas. Compare 
os resultados alcançados com os apresentados no exemplo do Anexo. No caso 
de suas anotações ainda estarem incompletas, volte às fontes consultadas para 
complementar esta tarefa.
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Aprofundamento

  A Constituição Brasileira de 1988, atualmente em vigor, pautou-se pela descentralização, 
atribuindo aos municípios a realização e a responsabilidade por políticas sociais, como 
saúde e ensino fundamental. Com o aumento da autonomia para a construção de políticas 
locais, foram criados os Conselhos (que você já deve ter localizado, como atividade de 
aprofundamento da aula anterior) e proposto que cada município deve ter uma lei maior, 
a qual funcionaria como uma Constituição Municipal. Essa lei é chamada de Lei Orgânica 
do Município. Procure saber se no seu município existe uma Lei Orgânica. Anote os 
principais pontos de que ela trata.

  Leia um dos livros recomendados nas leituras complementares e tente relacionar a 
história local e os principais problemas observados com o desenvolvimento do Nordeste.

Desafi o

Tanto as questões específi cas do Nordeste como as do Brasil estão rela-
cionadas com a situação internacional. Com as mudanças tecnológicas 
acentua-se o papel da informação e da globalização e a economia mundial 
reorganiza-se, promovendo alterações nos países e nas diferentes regiões 
de cada país.

Um bom desafi o é refl etir sobre a relação entre as mudanças que estão 
ocorrendo no seu município e os processos de globalização e transfor-
mação tecnológica vigentes.

Procure em livros de Geografi a do Ensino Médio, as características da 
situação mundial atual. Se você tiver fôlego, vale a pena ler os três volu-
mes (ou, pelo menos, a introdução e o capítulo fi nal do primeiro volume) 
da obra de Manuel Castells, A era da informação: economia, sociedade e 
cultura (CASTELLS, 1999a, 1999b e 1999c).

Relacione as mudanças recentes (últimos 15 anos) no seu município e no 
seu Estado com os processos apontados nos livros.

Geografi a do
Ensino Médio

Um livro do Ensino Médio 
interessante para você 
consultar é MAGNOLI, 
Demétrio e ARAÚJO, 
Regina. Projeto de Ensino 
de Geografi a: natureza, 
tecnologias, sociedades: 
geografi a do Brasil. São 
Paulo: Moderna, 2001.
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Exemplo
Continuaremos o nosso trabalho tendo como referência Caiçara do Norte/RN.

Usando dados obtidos nos sites e algumas entrevistas com moradores, construímos a seguinte 
linha do tempo.

Anexo

Principais fatos:



Aula 3 Educação e Realidade62



Aula 3 Educação e Realidade 63

Texto 1

Leitura dos eventos sucessivos e simultâneos

A história de Caiçara do Norte está ligada à dos municípios vizinhos: São Bento do Norte/RN, 
João Câmara/RN (Baixa Verde) e Taipu/RN. Caiçara localiza-se na praia e é separada de São 
Bento por uma única rua. Na verdade, a primeira povoação foi em Caiçara e, somente no fi nal 
do século XIX, se expandiu para a parte de trás da duna, criando uma nova povoação que foi 
posteriormente chamada de São Bento. Por isso, para entender o quadro de Caiçara, é preciso 
comparar os dados com os de São Bento e, também, de João Câmara e de Taipu, cidades que 
se localizam mais no interior e, das quais, Caiçara e São Bento se desmembraram.

Comparando os dados na linha do tempo, pode-se perceber que:

  § Taipu e Caiçara tornam-se distritos na mesma época (1840-60), quando São Bento ainda 
não existia.

  § São Bento cresce e torna-se vila de João Câmara (englobando Caiçara) somente depois 
do soterramento em 1912. Nesse ano, as dunas invadiram a região da praia soterrando 
as casas de Caiçara. Muitos moradores, ao invés de reconstruírem suas casas no mesmo 
local, deslocaram-se para São Bento, para onde levaram a imagem do Santo que fi caria 
numa capela construída na época.

  § João Câmara (que inicialmente chamava-se Baixa Verde) forma-se com a chegada da 
Estrada de Ferro (1910-15), na mesma época em que São Bento e Taipu também crescem. 
Posteriormente, em 1928, desmembra-se de Touros, Lajes e Taipu, englobando o distrito 
de São Bento e, consequentemente, a povoação de Caiçara.

  § Não há grandes movimentos sociais ou revoltas populares no município nem na 
região em torno.

Texto 2

Caiçara do Norte na História do RN

As principais fontes para a construção deste texto foram as histórias dos municípios de Caiçara do 
Norte, São Bento do Norte, Taipu e João Câmara, recolhidas no site do IDEMA/RN, e o livro de Monteiro 
(2002). A ocupação do estado do RN se deu na época da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, 
ao longo do litoral. No século XVII, surgiram três frentes de interiorização: a primeira, indo de Natal 
em direção ao Seridó; a segunda, vindo da Paraíba pelo Rio Assu-Piranhas, também passando pelo 
Seridó; e a terceira, partindo do Seridó em direção a Fortaleza, passando por Apodi. Era o chamado 
caminho do gado, criado extensivamente no sertão e levado para alimentar os centros urbanos, como 
Recife e Fortaleza. No litoral Norte, a ocupação fi cou restrita a Touros. Macau e Areia Branca, centros 
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salineiros importantes, onde se produzia o sal para salgar a carne de gado processada em Caicó e 
Mossoró, só surgem no mapa do Estado como povoados independentes no início do século XX. 
Caiçara do Norte foi ocupada a partir do interior, de uma região inexpressiva na economia do Estado, 
que só passou a ter um dinamismo econômico na produção de algodão depois da criação da Estrada 
de Ferro Central do RN. Ainda assim, manteve-se como povoado marginal, produtor de pescado e 
com agricultura de subsistência.

Texto 3

Principais problemas de Caiçara do Norte

Observando um mapa mais atual percebe-se que as residências, mantendo a tradição históri-
ca, continuam concentradas no litoral. O fator mais baixo no IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) do município é o do PIB (Produto Interno Bruto) per capita, que é menor do que 
0,500. O IDH coloca Caiçara em 80º lugar em relação aos quase cento e oitenta municípios do 
Estado do RN, e em 4094º lugar entre os quase seis mil de todo o Brasil. A principal produção 
de Caiçara é a agropecuária e só dois produtos agrícolas são signifi cativos em relação ao 
Estado: melão e castanha de caju. Nenhum dos rebanhos existentes contempla mais do que 
0,40% do número de cabeças do RN. A falta de perspectiva econômica e risco do deslocamento 
das dunas e da invasão da maré aparecem também nas falas dos moradores. Nas entrevistas, 
os moradores e autoridades referem-se com temor e esperança à construção de pousadas 
na região. Esperança porque acreditam que trazendo a atividade turística para o local estarão 
viabilizando a economia local, com a geração de empregos. Medo porque com sua chegada, 
mesmo que pequena, os turistas introduzem mudanças de hábitos na população. Os moradores 
que conhecem Natal e/ou têm acesso aos meios de comunicação temem pela mudança que 
está acontecendo na capital, em que a atividade turística gera o turismo sexual e o aumento do 
tráfi co de drogas. O principal problema do município, tanto nas falas dos moradores quanto 
nos dados analisados, parece ser a falta de uma perspectiva econômica que possa sustentar 
a população local.
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4

Aula

As esferas da vida social
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Apresentação

Nas aulas anteriores, você iniciou um processo de compreensão sobre a realidade 
do seu município. Observou a história da sua formação, os aspectos climáticos, a 
constituição da paisagem, a situação econômica. Pesquisou o que se produz e, ainda, 

fez o levantamento das instituições existentes (organizações políticas, sindicatos, conselhos 
e associações). Também, procurou dados e informações sobre os aspectos sociais, culturais 
e a história do seu município.

Agora, trabalharemos com a concepção de esferas da vida social, ou seja, a forma 
como as pessoas se organizam e estão estruturadas na sociedade. Para isso, discutiremos 
alguns conceitos que ajudarão a explicar as relações estabelecidas entre os diversos aspectos 
estudados da realidade social.

Esperamos que você compreenda as relações de interdependência que 
são constituídas na vida em sociedade e como elas são produzidas 
pelos homens nas diversas esferas da existência humana (na prática 
produtiva, social e simbolizadora).

Objetivo
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Atividade 1

Caracterizando as esferas

Ao organizar a linha do tempo, você percebeu as mudanças ocorridas ao longo da história 
da formação do município: aumento da população, construção das instituições sociais, 
processo produtivo e organização política. Em algumas situações, como no aumento 

da população, não foi possível marcar uma data precisa em que tinha ocorrido este aspecto, 
por isso, somente o situamos num período. Se observar o contexto, perceberá que outros 
fatos aconteceram em relação à produção, à oferta de trabalho, à diminuição das migrações 
etc. Também não se pode atribuir essas mudanças a ação de um único indivíduo, pois elas não 
foram pretendidas ou planejadas isoladamente, mas como resultado das muitas práticas sociais 
desenvolvidas por diversos grupos – empresários, fazendeiros, trabalhadores, profi ssionais 
liberais – que assumem diferentes funções sociais. Conforme Elias (1994, p. 44):

até nas sociedades mais simples que temos conhecimento existe alguma forma de divisão 
das funções entre as pessoas [...] isso origina, na rede de pessoas, grupos funcionais e 
nações interdependentes, tensões cuja natureza e intensidade podem diferir amplamente, 
mas têm sempre uma estrutura muito clara, passível de uma descrição bastante precisa.

São as tensões e os consensos constituídos no processo de formação social que geram 
as mudanças estruturais na sociedade.

Se você observou o calendário dos eventos comemorativos e das festividades tradicionais, 
percebeu que esses acontecimentos permanecem na memória e na vida da população. Porém 
há algumas variações na forma de festejar e no signifi cado de uma festa, como a do padroeiro, 
para a população mais jovem.

Certamente, a visão de sagrado e de adoração ao padroeiro para os moradores mais 
antigos não é a mesma dos adolescentes. Todos participam da festa, ainda que os mais 
jovens incluam elementos novos, como músicas, danças e shows, paralelos à quermesse e à 
procissão tradicionais. Desde criança, os adolescentes participam da festa e interiorizam a sua 
importância, e, muitas vezes, quando estudam ou trabalham fora, voltam à cidade somente para 
participar da festa. A sua trajetória de vida (família, escola e trabalho) os inseriu na cultura da 
comunidade. Ao mesmo tempo, como já foi dito, os jovens agregam à festa os seus valores, 
como o tipo de música, os espaços para dança, as roupas e adereços que são característicos 
da geração mais nova.



PRÁTICA SOCIAL
 Ao produzir seus meios 

de subsistência, os homens 
estabelecem entre si relações que 

são funcionais e caracterizadas por 
um coefi ciente de poder

PRÁTICA
SIMBOLIZADORA

As relações produtivas 
e sociais são simbolizadas 
em nível de representação 
e de apreciação valorativa, 

no plano subjetivo 
visando a signifi cação 

e a legitimação da 
realidade social 
e econômica 

vivida pelos 
homens.

PRÁTICA PRODUTIVA
Pelo trabalho, os homens 
interferem na natureza com 

vistas a prover os meios de sua 
existência material, garantindo 

a produção de bens e a 
reprodução da espécie.

Fonte: SEVERINO, A. J. Filosofi a. São Paulo. Editora Cortez. 1992. p 26.
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É na vida social que os indivíduos constroem suas necessidades, representações, 
elaboram as leis e as regras de convivência social. É na ação que os homens produzem seu 
mundo social, a relação de trabalho, de poder e de comunicação; criam seus símbolos, suas 
instituições sociais.

Analisando o processo de formação da vida em sociedade, Severino (1994) aponta, nas 
diversas práticas socioeconômicas e culturais, como os homens produzem e organizam a vida 
social através do que o autor classifi ca como “esferas da existência humana”, que são: prática 
produtiva, prática social e pratica simbolizadora.



PRÁTICA SOCIAL

PRÁTICA
SIMBOLIZADORA

PRÁTICA PRODUTIVA

Questão

1
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Retome sua linha do tempo e o calendário e procure localizar os acon-
tecimentos, dados e eventos de cada esfera: social, simbolizadora 
produtiva.



Atividade 2
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As relações entre as esferas

Micro e macro

Sempre que analisamos 
uma situação, devemos 
considerar o local, 
designado como micro, 
e o contexto mais amplo, 
em que se insere o macro, 
que pode ser regional, 
estadual, nacional ou 
mesmo mundial

Ação Social

Ação social refere-se 
às ações humanas 
desenvolvidas no 
processo de interação 
social. Relação social está 
sendo usado aqui para 
descrever as relações que 
se estabelecem entre os 
indivíduos por meio de 
ações recíprocas.

Como os diversos elementos que constituem a realidade do seu município são produtos 
das práticas sociais, políticas e simbolizadoras, no momento em que você tentou 
localizar em uma dessas esferas cada uma das informações, dados e eventos, expostos 

na linha do tempo, as difi culdades devem ter aparecido. Será que é possível dizermos que a 
construção de uma estrada de ferro está relacionada somente à prática produtiva? Podemos 
afi rmar, em uma primeira visão, que fatos como esse estariam associados à esfera produtiva 
para possibilitar a melhoria no escoamento da produção local ou da região.

Facilitando a ida e vinda das pessoas ao local, a chegada da ferrovia está vinculada à 
idéia de desenvolvimento da cidade ou da região. No entanto, estão presentes nesse fato 
aspectos sociais, econômicos e políticos em nível municipal (micro) e nacional (macro). A 
decisão política e econômica de construir uma estrada de ferro pode ser uma iniciativa do 
governo municipal, mas é articulada e negociada com várias instâncias do poder, muitas vezes, 
em nível estadual e nacional, envolvendo empresários e políticos. 
Nesse sentido, a construção de uma estrutura ferroviária não pode 
ser compreendida como fato isolado, pois temos que considerar as 
diversas práticas e interesses que estão em jogo, observando as 
dimensões local e nacional da realidade.

Muitas vezes, quando falamos de realidade, apontamos partes 
ou conjunto de coisas e objetos, tais como: praças, casas, pessoas, 
indústrias, escolas, hospitais, que têm implicações na nossa visão 
imediata sobre o mundo. Já aprendemos, nas aulas anteriores, que 
para conhecê-la precisamos investigar o modo de vida da população, 
as diversas visões e interpretações existentes sobre aquele lugar e como, 
historicamente, a estrutura socioeconômica e política se constituíram.

Como vimos, a construção da estrada é produto da ação dos 
homens, cujos interesses são os mais diversos possíveis. E, através 
dessa ação social, se estabelece uma multiplicidade de relações que 
de imediato não conseguimos perceber.
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Então, para entender o que 
acontece aqui, eu preciso pensar 
também no que acontece no meu 

Estado e no Brasil?

Portanto, a compreensão da realidade de uma área não se reduz a um conjunto de 
dados materiais ou de fatos. A realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados 
isoladamente. Ela é constituída por esses fatos e por todos esses dados, juntamente com a 
percepção que deles têm a população, ou seja, se manifesta na relação entre a objetividade 
e a subjetividade. Por exemplo, a construção de uma estrada de ferro pode ser um grande 
benefício para alguns grupos sociais, já para outros pode ser um problema. Para entender 
o signifi cado da estrada de ferro naquela localidade, é preciso buscar o contexto do seu 
surgimento, os interesses econômicos, políticos e sociais envolvidos e a visão que têm os 
diferentes grupos.

A realidade não é a soma de partes nem o conjunto dos fatos, mas um todo estruturado 
que se desenvolve e se cria, constituindo a totalidade. Dessa forma, é na vida social que 
os indivíduos e grupos produzem e organizam o seu modo de vida. Para compreendê-lo, é 
necessário buscar os elementos objetivos e subjetivos, micro e macro e o tempo histórico, 
o que implica perceber uma série de relações que são estabelecidas na vida em sociedade.

Objetividade e
Subjetividade

Objetividade é entendida 
aqui como condições 

materiais. A subjetividade 
refere-se ao campo das 

percepções, sentimentos e 
representações.

Totalidade

“Totalidade signifi ca 
realidade como um todo 

estruturado, dialético, no 
qual ou do qual um fato 

qualquer (classes de fatos, 
conjuntos de fatos) pode 

vir a ser racionalmente 
compreendido” (KOSIK, 

1976, p. 35).

Sociedade

“Sociedade é a rede de 
funções que as pessoas 

desempenham umas 
em relação a outras. 

Ela representa um tipo 
especial de esfera. 

Suas estruturas são o 
que denominamos de 

estrutura social” (ELIAS, 
1994, p.23).



1

2
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Questões

Quais foram as mudanças? Escolha uma delas e analise-as mostrando 
a relação entre as três esferas.

Analise uma das mudanças indicadas, apontando os aspectos relacionados 
à dinâmica local e nacional.

É possível dizer que no seu município houve mudanças no modo de vida da 
população ao longo do tempo.



Resumo
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Sugerimos como leituras que complementam a conversa que iniciamos nesta aula os 
seguintes textos:

Os livros introdutórios de Filosofi a, indicados nas leituras complementares das aulas anteriores, 
ajudarão na compreensão de questões referentes ao modo de vida enquanto produção da 
cultura. São eles:

SEVERINO, Antonio Joaquim. Filosofi a. São Paulo: Cortez, 1993.

No capitulo I, o autor trabalha com a concepção de esferas da existência humana.

CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. São Paulo: Ática, 1996.

Ver Unidade 8 (O mundo Prático), capítulo 1 (A Cultura).

Sobre Realidade da Vida Social:

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 40.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Um texto que pode ajudar a pensar a importância da realidade para construção do conhecimento 
sistematizado está no capítulo 3.

NOBERT, Elias. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

Ver Parte I (A sociedade dos indivíduos), espaço em que o autor trabalha o conceito de 
sociedade e as relações entre o mundo objetivo e subjetivo.

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 

Para aprofundar seu entendimento sobre o conceito de realidade e totalidade, vale a pena ler 
o capítulo I (Dialética da totalidade concreta).

Leituras complementares

Nesta aula, vimos que os homens constroem suas representações e práticas 
sociais, manifestadas nas relações de poder, de trabalho e na constituição dos 
seus símbolos os quais caracterizam o modo de vida. Assim, a forma como 
produzem os bens para sua existência (trabalho) está intrinsecamente relacionada 
à formação e organização social. As relações que ocorrem no interior dos grupos, 
em diferentes contextos e processos, produzem e transformam seu modo de vida 
nas diversas esferas da existência humana (produtiva, social e simbolizadora). 
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Desafi o

Se você conseguiu identifi car que as informações e os dados de que dispõe 
sobre seu município, trabalhados na linha do tempo e no calendário, podem 
ser colocados em mais de uma esfera da existência humana e ainda respondeu 
às questões propostas, chegando a um resultado parecido com o do exemplo 
apresentado no exemplo, está pronto para passar para as próximas atividades.

Para reforçar o seu aprendizado, principalmente nesta aula, vale a pena fazer as 
tarefas propostas no aprofundamento e no desafi o.

Escolha uma situação problema encontrada no seu município e analise-a. Em seguida, 
escreva um texto identifi cando os grupos sociais e interesses econômicos e políticos 
nela presentes.

Compare os dados e informações do seu município com a situação 
socioeconômica e política em nível nacional, buscando projetar as alternativas 
nas mudanças necessárias. Para isso, elabore um texto no qual essas questões 
estejam presentes.

Referências
CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. São Paulo: Ática, 1996.
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Aprofundamento

Autoavaliação 



PRÁTICA SOCIAL
 Emancipação do município

Construção da escola e Igreja
Correios, bancos, prefeitura.

PRÁTICA
SIMBOLIZADORA

Chegada da imagem do 
padroeiro, primeira capela, 

festas do padroeiro
PRÁTICA PRODUTIVA
 Construção da estrada de ferro 

central Produção do município,
Criação de gado, agricultura de 

subsistência, salinas, pesca
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Usando o calendário e a linha do tempo do Município de Caiçara do Norte

Exemplo
AS ESFERAS DA EXISTÊNCIA HUMANA E SUA INTER-RELAÇÃO



Anotações
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Anotações
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Objetivo

Apresentação
Para compreender melhor os dados obtidos e as sínteses feitas na pesquisa sobre o seu 

município, esta aula propõe algumas categorias mais gerais de análise da realidade.

Na aula anterior, você estudou as três esferas (produtiva, simbólica e social) como uma 
forma de explicar o modo de vida de um grupo social. Deve ter concluído que as esferas estão 
diretamente inter-relacionadas e em cada situação, evento ou fenômeno analisado é possível 
considerar as três dimensões.

O exercício de partir das esferas para refl etir sobre algumas situações do seu município 
mostrou que elas ajudam a relacionar aspectos que antes pareciam isolados. 

Será que essa forma de análise se aplica também para entender como os seres humanos, 
enquanto espécie biológica, formam sociedades para organizar a vida?

Esse é o foco principal desta aula que, diferentemente das anteriores, está centrada 
na construção de conceitos e argumentos, sendo, portanto, mais teórica do que prática. As 
idéias serão formuladas explicitando a sua fundamentação, passo a passo, o que envolve 
uma quantidade relativamente grande de informações, as quais cumprem somente um papel 
argumentativo. Espera-se que você consiga acompanhá-las e vá construindo os conceitos e 
as relações propostas. Se quiser, poderá aprofundá-las a partir das sugestões apresentadas 
no fi nal da aula.

Use a estratégia de anotar suas refl exões e difi culdades encontradas ao longo do estudo. 
Após concluir uma primeira leitura, tente responder às questões. Pelo menos uma delas 
necessita da aplicação dos conceitos e relações que você deverá ter aprendido. Se necessário, 
consulte novamente o texto ou as leituras complementares. 

Relacionar as esferas produtiva, social e simbólica com a 
formação das sociedades humanas, percebendo a interligação 
entre natureza e cultura e o papel do conhecimento e sua 
transmissão na organização dos modos de vida.



Vamos começar com uma pergunta. O homem é um animal?
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Natureza e cultura

Tipos de
conhecimento

A relação entre os tipos 
de conhecimento e as 

difi culdades geradas para 
a aprendizagem será 

tema da 10ª aula desta 
disciplina, “Os diferentes 
tipos de conhecimento”.

Homem no mundo

Na aula 1, sugerimos nas 
leituras complementares 
que você lesse o capítulo 

V, Parte I, do livro 
Educação Ambiental: 

a formação do sujeito 
ecológico, de Isabel C. 

de M. Carvalho, no qual 
a autora retoma as várias 
concepções de natureza 

que já estiveram presentes 
no pensamento ocidental 

(CARVALHO, 2004).

Certamente, somos uma das espécies de vida que surgiu no planeta Terra. Nas aulas de 
religião, muitos de nós aprendemos que o homem é um animal possuidor de alma. Nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, era comum a professora dizer que o homem é um animal 
racional. Eram formas de afi rmar que a humanidade fazia parte da natureza (animal) e que 
ao mesmo tempo estava separada dela (alma, racional). Estamos muito habituados a pensar 
que somos diferentes, algo mais do que o mundo natural. Concebemos a natureza como um 
repositório inesgotável de bens a serviço dos homens, afi nal, “ela foi criada para garantir a 
nossa existência”, ou como uma ameaça de destruição humana, com fl orestas cheias de feras, 
vulcões, terremotos, maremotos. Ameaçadora ou provedora, entendemos a natureza como 
externa a nós e não nos colocamos nela. 

O nosso enfoque nesta aula é compreender como se formaram as sociedades humanas, 
usando como referência o cruzamento dos fatores de ordem produtiva, social e 
simbólica. Você verá que, ao longo dos textos, estaremos sempre remetendo à inter-

relação entre esses fatores para explicar de que maneira os seres humanos se organizaram 
em sociedade. Assim, as relações que os homens estabelecem entre si (prática social) inter-
relacionam-se com a forma através da qual interferem na natureza para prover os meios de 
sua existência material (prática produtiva) e com a forma com que são representadas (prática 
simbolizadora). Um fator constituinte da formação social é a acumulação e a transmissão de 
conhecimentos, que se dá na forma com que os homens organizam o seu modo de vida em 
grupos sociais, que, ao mesmo tempo, estão limitados por condições naturais e interferem 
na natureza mediados por elementos culturais.

Começaremos delimitando o que entendemos por natureza e cultura: palavras usadas 
cotidianamente com signifi cados variados. Nesta aula, conceituaremos e estabeleceremos uma 
relação entre elas, o que pode entrar em choque com sua forma habitual de uso.

Se você está cursando neste semestre a disciplina Ciências da Natureza e Realidade, 
já deve ter visto que o conhecimento científi co tem uma construção diferente do popular. 
Muitas vezes, os termos e expressões que usamos apresentam signifi cados diferentes nos dois
tipos de conhecimento. Mais do que isso, a própria forma como pensamos nas duas situações 
é diferente. Assim, alguns temas aparentemente simples são difíceis de aprender, porque já 
temos uma visão pré-estabelecida,

 
como o caso da relação entre natureza e cultura.

Assim, nas linhas a seguir, serão retomadas algumas dessas idéias que permeiam o nosso 
cotidiano para se chegar a um conceito que relacione natureza e cultura, levando em conta a 
produção científi ca atual. Preste atenção a fi m de ir percebendo em que e como as noções em 
construção são diferentes das idéias que você já possui sobre o assunto.
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Seleção natural

Seleção natural e 
adaptação são conceitos 
chaves da Teoria da 
Evolução, os quais você 
já deve ter estudado 
em Biologia e Ciências 
Naturais ao longo do 
Ensino Fundamental e 
Médio. Se tiver dúvidas 
que difi cultem a leitura da 
aula, consulte livros de 
Biologia do Ensino Médio. 
Não vamos aprofundá-
los aqui porque serão 
abordados em outras 
disciplinas no decorrer do 
curso.

Rede neural

A neuroanatomia é uma 
área que vem atingindo 
um desenvolvimento 
muito rápido nos últimos 
anos. Podemos dizer 
que, atualmente, o 
funcionamento do cérebro 
é entendido como um 
conjunto de células típicas, 
os neurônios, que se 
inter-conectam formando 
sinapses de duas maneiras 
diferentes: a primeira, é 
por superprodução e perda 
seletiva e ocorre durante 
os períodos mais precoces 
do desenvolvimento e, 
a segunda , é através da 
adição de novas sinapses, 
que opera durante toda 
a vida e é especialmente 
importante na vida adulta. 
As conexões que os 
neurônios estabelecem 
não são permanentes e 
só se tornam estáveis 
como resultado do 
uso frequente. Todo 
comportamento é 
decorrente de conjuntos 
de sinapses, muitas vezes, 
localizados em distintas 
regiões do cérebro.
Uma boa obra de 
divulgação sobre o 
funcionamento do cérebro 
humano é Cem bilhões de 
neurônios (LENT, 2001), 
de Roberto Lent, professor 
da UFRJ.

A nossa capacidade de representar, explicar através de símbolos, faz com que 
historicamente tenhamos diferentes interpretações para o papel do homem no mundo. 
Atualmente, e é esse o nosso argumento central, entende-se que a cultura (atividade típica 
dos humanos) é parte da natureza, sendo gerada por relações naturais, ao mesmo tempo em 
que as altera.

Retomando a afi rmação de que o Homem é um animal racional, avançaremos um passo 
ao dizer que essa é uma qualidade ligada ao tipo de cérebro de que a nossa espécie dispõe. 
Seguindo a linha de raciocínio proposta, consideraremos os conceitos de adaptação e seleção 
natural, tanto para entender como o cérebro chegou a sua forma atual quanto para explicar as 
consequências de tal confi guração para a nossa espécie. As neurociências tiveram um forte 
impulso nos últimos anos e atualmente é possível compreender que a principal característica 
do cérebro humano é a sua fl exibilidade.

Nascemos com uma rede neural intrincada que possibilita uma infi nidade de caminhos 
para o estabelecimento e a fi xação de conexões. Com a interação que desenvolvemos com 
o mundo ao redor, algumas dessas conexões são reforçadas e comportamentos se fi xam, 
inclusive alguns de controle do funcionamento fi siológico do organismo, como veremos no 
parágrafo seguinte. 

Ao contrário da maioria dos animais, o recém-nascido humano é incapaz até de coordenar 
os olhos para enxergar. Nos primeiros dias, aprendemos como fi xar os dois olhos para 
acompanhar um objeto em movimento. Aprendemos através de um comportamento que se 
estabelece dependendo da interação com o meio, por exemplo, sustentar o pescoço, sentar, 
engatinhar, andar, sorrir, falar. 

Temos uma infância longa. A capacidade de reprodução só se completa plenamente 
ao fi nal da adolescência e até esse momento o nosso organismo ainda cresce e se modifi ca 
estruturalmente sob ação dos hormônios. Ao longo desse período, são reforçadas as conexões 
básicas, que nos permitem, entre outros aspectos, movimentar o corpo, interpretar as 
informações que recebemos dos órgãos dos sentidos, expressar nossos sentimentos, constituir 
valores, desejos e palavras para representar o nosso entendimento. 

Portanto, a nossa forma de interagir com o mundo está majoritariamente determinada 
pelo aprendizado, no sentido da aquisição de comportamentos após o nascimento, conforme 
discutimos no parágrafo anterior. Isso nos dá uma vantagem seletiva: como o organismo 
constrói a sua ação a partir da interação com o meio, temos um grau de adaptação muito 
grande a ambientes muito diversos, uma vez que constituímos o nosso comportamento a 
partir da nossa criação, da interação que estabelecemos com esse meio. 

Nossa desvantagem é, contudo, nascermos bem pouco equipados para uma vida 
independente e, mesmo após muitos anos do nascimento, ainda precisamos, para sobreviver, 
de cuidados de outros humanos. Enquanto espécie, a longa infância nos torna vulneráveis a 
possíveis competidores no mesmo habitat. 
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O fato de sermos onívoros, alimentando-nos de vegetais e animais variados, possibilita 
a adaptação a diferentes ambientes, dando-nos condições de enfrentar mudanças climáticas, 
como as glaciações, que chegaram a formar geleiras próximo ao equador terrestre. 

Essas vantagens e desvantagens estão associadas à necessidade, por exemplo, de 
que os humanos sejam criados por outros humanos durante anos, o que supõe a existência 
de grupos estáveis ao longo desse tempo. Mas, mantê-los estáveis em circunstâncias 
que mudam exige formas sofi sticadas de divisão de papéis entre os que caçam, colhem e 
cuidam das crias. Uma organização que precisa ser capaz de se adaptar aos novos desafi os 
ambientais. Desenvolver instrumentos, contar com mecanismos de comunicação que 
permitam planejar as ações, acumular conhecimentos e transmiti-los aos mais jovens são 
parte desse processo. 

Compartilhamos essas características com os outros primatas. Mesmo no que se refere 
à genética, que garante a organização inata do organismo, somos muito próximos deles: mais 
de 90% do nosso código genético coincidem. 

São comuns, aos primatas em geral, alguns comportamentos específi cos que sua 
confi guração de vida possibilita ou dos quais necessita, como: 

  §  a capacidade de usar objetos que estão ao nosso redor como instrumentos que prolongam 
as possibilidades corpóreas, ampliando o alcance dos membros e dos sentidos; 

  §  a convivência em grupos que estabelecem papéis para os seus membros e códigos de 
comunicação;

Mesmo as formas rudimentares de aprendizados, as quais passam de uma geração para 
outra, também estão presentes nos comportamentos de algumas espécies de primatas, como 
gorilas e chimpanzés. 

Enfi m, parece, pelo que conhecemos até agora, que o nosso equipamento biológico foi 
o que permitiu o aparecimento das habilidades que nos caracterizam como humanos. A maior 
distinção entre as espécies próximas a nós parece ser a intensidade, tanto na rapidez quanto 
na extensão; e a complexidade (no sentido da quantidade de fatores envolvidos) que a ação 
humana adquiriu.

Enquanto espécie, somos recentes na história da Terra. Como diz Bronowski (1992, p. 
40) nós ainda não éramos homens a dois milhões (2 x 10 6) de anos. Mas há um milhão, já o 
éramos. Se lembrarmos que a Terra se formou há cerca de cinco bilhões (4,6 x 109) de anos e 
que a vida apareceu cerca de um bilhão (109) depois da sua formação, os vertebrados surgiram 
já na metade do bilhão mais recente, pode-se imaginar como somos novos em relação aos 
outros seres vivos. 

No entanto, nenhuma outra espécie, mesmo as mais próximas da nossa, como os 
primatas, está presente em habitats tão distintos e tão espalhados pela superfície terrestre 
como o Homem. Nenhuma espécie modifi cou tanto esses habitats como as sociedades 
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Questões
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Após a leitura do texto:

escreva, com suas palavras, como você entende a relação entre 
natureza e cultura;

humanas. Nenhuma apresenta a diversidade de organização da vida grupal e a quantidade de 
conhecimentos que são transmitidos de uma geração para outra.

Considerando que a cultura é o resultado da ação humana, podemos dizer que ela se 
caracteriza pela complexidade que a utilização de instrumentos, os códigos de comunicação 
e a divisão de papéis na organização do grupo adquirem nos homens. Outra característica 
é que a sua crescente complexidade resulta da interação recíproca entre esses elementos, 
permitindo a sua acumulação ao longo do tempo. Nesse sentido, a cultura só surge como uma 
possibilidade produzida pela evolução das espécies, portanto, da natureza. Ao mesmo tempo, 
a cultura possibilita uma intervenção no mundo natural que abrange desde a modifi cação de 
outras espécies vegetais e animais para a produção de alimentos e de transportes – a criação de 
animais domésticos (gato, cachorro, bois, ovelhas etc.), vegetais (milho, trigo, arroz etc.) – até 
a criação de espaços de moradia que alteram globalmente o meio ambiente – as metrópoles 
contemporâneas.
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descreva uma ação considerada tipicamente humana. Nela identifi que: 
os elementos biológicos que permitem sua realização; como o domínio 
de instrumentos, de técnicas, da linguagem e a divisão social dos 
papéis que a tornaram possível.

Quais desses elementos são inatos e quais foram aprendidos? Como 
eles modifi caram o ambiente em que aconteceram?
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Totalidade

Sempre que fazemos uma 
análise, fazemos recortes 
do objeto, por isso não 
é possível falar em a 
totalidade, mas sim em 
uma totalidade. Ou seja, 
recortar buscando um todo 
organizado de elementos 
que se relacionam com 
outros todos mais amplos. 
Perceber os eventos 
como totalidades supõe 
poder expressar: as 
várias relações entre os 
elementos que compõem 
o que estamos chamando 
de evento; o processo em 
que o evento se constitui 
(a sua gênese e o seu 
possível desdobramento); e 
as relações que estabelece 
com o seu entorno.

Na aula anterior, você trabalhou as esferas da existência humana como forma de analisar 
acontecimentos sociais.

Aprendeu que para entender uma situação é preciso percebê-la em sua totalidade, que 
inclui, além das descrições dos fatos, as interpretações que as pessoas envolvidas fazem 
dela. Essa idéia de conceber a realidade social como uma totalidade que pode ser analisada 
por vários pontos de vista e focalizada nas suas dimensões de abrangência espacial (macro 
e micro, local e global) e temporal (passado e futuro possível de ser entrevisto) está presente 
na nossa tentativa de compreender a formação da sociedade humana. 

Enfatizamos na leitura sobre natureza e cultura a importância que tem para a organização 
de vida dos primatas a utilização de instrumentos, a distribuição de papéis dentro do grupo e 
os códigos de comunicação. Dissemos que a ação humana se caracteriza pela intensidade, 
diversidade e complexidade que esses elementos adquiriram na nossa espécie. 

Nos seres humanos, surgem as sociedades com modos de vida próprios. E a forma 
de garantia da sobrevivência (esfera da produção) passa a depender tanto de instrumentos 
materiais como simbólicos, possíveis de serem repassados para as gerações futuras. A 
organização do grupo (esfera social) transforma-se em diferentes relações de poder, que 
além dos arranjos tácitos, como liderança dos mais fortes, passa a ser explicada através de 
relatos que justifi cam a divisão do trabalho. Os códigos tornam-se linguagens com estruturas 
gramaticais e amplo universo vocabular, descrevendo, interpretando e justifi cando o mundo 
social e natural (esfera simbólica). 

Nomadismo e agricultura
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Diferentes tipos de conhecimento são construídos, acumulados em artefatos e explicações, 
e transmitidos para novas gerações. Não há um padrão único. Sociedades construídas em 
diferentes ambientes se organizam a partir das suas origens, dos conhecimentos, dos artefatos, 
enfi m, do modo de vida de seus antepassados. No entanto, modifi cam-se devido a fatores 
como: novas circunstâncias ambientais, exigências e possibilidades do espaço que ocupam, 
aumento ou diminuição do alimento disponível e da população, trocas que estabelecem com o 
meio e com outros grupos, ao mesmo tempo em que modifi cam essas mesmas circunstâncias. 
Isso permite uma diferenciação entre os grupos humanos: culturas diversas se formam, com 
usos e costumes compartilhados; línguas, religiões, estruturas de poder e instituições que são 
característicos não só de um povo, ou de uma tradição, mas também da época em que esse 
povo se insere e ao subgrupo a que pertence.

Apesar da diversidade entre as culturas, é possível pensá-las agrupando-as a partir do 
seu modo de produção e da forma que garantem o seu sustento. O risco de tais ensaios é o 
esquecimento das particularidades; e a vantagem é a possibilidade de perceber algumas linhas 
gerais e relações entre os fatores ligados a distintas esferas. Correndo esse risco, refl etiremos 
nas próximas linhas sobre como o modo de vida das sociedades nômades se diferencia das 
sociedades agrícolas e, como isso, possibilita diferentes formas de acúmulo e transmissão 
de conhecimentos.

Sociedades nômades
A classifi cação ampla de nômades compreende tanto as sociedades humanas primitivas, 

das quais não dispomos de registros históricos, mas apenas de evidências arqueológicas, 
como sociedades contemporâneas: os tuaregues (pastores árabes que vivem no Norte da 
África); algumas tribos esquimós; os mongóis; as tribos indígenas que vivem nas Américas; 
e os ciganos. 

O que há em comum nesses grupos é o fato de não terem moradia fi xa, deslocando-se 
constantemente por diferentes ambientes. Em geral, são (eram) povos caçadores e coletores de 
vegetais, necessitando mudar de local a cada vez em que o alimento fi ca escasso, ou pastores 
que conduzem rebanhos para diferentes pastos. As evidências arqueológicas e o estudo dessas 
sociedades que permanecem nômades mostram que a grande característica do seu modo 
de vida é a provisoriedade. 

A mudança de local como projeto de vida, com uma rotina que envolve o refazer da 
moradia, faz com que se invista na fabricação de objetos utilizáveis em curto prazo e fáceis 
de transportar. Bens duráveis, que exigem maior tempo de produção, são obtidos em trocas 
com outros grupos sociais.

A vida depende do grupo, e não há, na maioria dessas sociedades, propriedade privada. 
Os bens pertencem ao grupo como um todo, ainda que haja divisão nítida do trabalho entre 
homens e mulheres, crianças, jovens e velhos.



Aula 5 Educação e Realidade 91

Adaptação biológica

Mudanças biológicas 
necessitam de várias 
gerações sucessivas 
submetidas a um mesmo 
meio para que sejam 
dominantes dentro da 
espécie.

Estilingues

Atiradeiras, bodoques, 
baladeiras, fi sgas.

Boleadeiras

Bolas, pedras, três-marias 
– três bolas presas por 
tiras de couro que são 
usadas para derrubar o 
gado em movimento.

Humanizando

Filósofos humanistas vêm, 
desde o fi nal do século 
XIX, desenvolvendo esta 
idéia da humanização. 
Paulo Freire faz dela 
um ponto central da 
sua pedagogia. Em 
Educação como prática da 
liberdade, o seu primeiro 
livro publicado sobre 
alfabetização de adultos, 
propõe que as atividades 
iniciais do processo de 
alfabetização estejam 
centradas na discussão 
sobre cultura, para que os 
adultos recuperem a sua 
identidade como seres 
produtores de cultura, 
assim, nesse sentido, 
Homens sujeitos de uma 
História (FREIRE, 1976).

O desenvolvimento de conhecimentos, técnicas e explicações de mundo é passado de uma 
geração a outra no próprio fazer da vida: as estratégias de sobrevivência, como caça, pastoreio 
e cuidados com alimentação e saúde são ensinadas incluindo os mais jovens nos grupos de 
trabalho existentes; explicações de mundo são passadas nas histórias, nos rituais religiosos 
e festivos, na ornamentação dos objetos e dos espaços. São culturas que não desenvolvem 
sistemas de registro, como a escrita, e não criam instituições com fi nalidade específi ca de 
ensino. A aprendizagem se dá na vida.

Podemos, a partir dessas evidências, imaginar como os homens evoluíram enquanto 
espécie, agregando a adaptação biológica à adaptação cultural, o que lhes permitiu 
mudanças muito mais rápidas e diversifi cadas do que seria possível somente com os 
recursos biológicos.

Os homens primitivos tiveram que enfrentar grandes mudanças climáticas, como as 
glaciações, que alteraram os hábitos alimentares, tornando a caça a animais de grande porte 
uma estratégia de sobrevivência importante. Com uma estrutura física acanhada frente ao 
porte das suas caças, foi preciso desenvolver técnicas de ataque em grupo e instrumentos que 
permitissem matar a distância, sem um confronto físico direto. Nesse sentido, desenvolveram 
lanças, arcos para atirar fl echas, estilingues, boleadeiras, bumerangues, dentre outros objetos. 
Acompanhavam manadas, seguindo seus hábitos, tentando prever para onde se deslocariam e 
quando estariam mais vulneráveis. Enfrentar o frio sem resguardo de pêlos grossos impunha 
ao homem primitivo a necessidade de vestimentas e abrigo para dormir. O controle do fogo 
que possibilitou o aquecimento, o afastamento de predadores e o cozimento dos alimentos, 
mais duráveis e melhor digeríveis, já está evidenciado nas descobertas arqueológicas feitas 
em cavernas. Nessa mesma época, encontram-se vestígios de pinturas nas paredes, formas 
específi cas para o enterro dos mortos.

Como característica dessa adaptação cultural, o Homem aprende a adiar a satisfação 
imediata dos seus desejos: a fome, a atração sexual, a raiva. A capacidade de representar 
em pensamento e prever as consequências das ações antes da sua realização permite que se 
façam escolhas, adiando satisfação imediata dos desejos em função da previsão de resultados 
que parecem ser melhores. Nessa interação entre o meio, a representação simbólica e a 
organização social os homens vão se fazendo Homens, humanizando-se.

As sociedades primitivas, nômades, vivendo da caça, da pesca, da colheita de vegetais, 
desenvolvem mecanismos de controle biológico: domesticam animais, começam a plantar e, 
com o plantio, a selecionar as sementes, criando novas espécies vegetais e animais. E, como 
na maioria das sociedades nômades contemporâneas, muito provavelmente, os homens não 
se viam separados da natureza, mas como uma continuidade dela. Na tradição oral, os mitos e 
as histórias explicativas compartilhadas em rituais e festividades apresentam o homem como 
um ser natural, que se confunde com os outros seres vivos e com o mundo físico.
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Sociedades agrícolas

Com o decorrer do tempo e com a acumulação de conhecimentos sobre os seres vivos 
que rodeiam o homem, em alguns ambientes favoráveis (em geral, estuários de grandes rios, 
onde a terra é mais fértil) surgem as sociedades cuja atividade principal é a agricultura. O 
plantio do trigo e do milho, tal como conhecemos hoje, a partir de suas versões selvagens, 
garante a alimentação de grupos cada vez maiores. Ao mesmo tempo, exige a continuidade 
de acompanhamento da plantação durante meses para garantir colheitas que poderão ser 
armazenadas com qualidade nutritiva, também por períodos mais longos. Gera-se uma 
condição que possibilita e exige estabilidade.

Surgem os agrupamentos mais permanentes, as vilas e, depois, as cidades. Plantar na 
vazante de rios que têm cheias anuais faz com que seja necessário prever a ocorrência dessas 
cheias. É preciso semear após as enchentes para aproveitar a fertilidade do solo e colher antes 
delas. Muitos dos grandes rios terrestres têm a sua nascente em altas montanhas cobertas de 
gelo e desaguam no mar, longe da nascente, em terras planas, propícias para atividade agrícola 
de grande extensão. É nas margens desses rios que surgem as primeiras sociedades agrícolas. 

Como prever a milhares de quilômetros da nascente que está começando o desgelo, o qual 
provocará as cheias, inundando as terras plantadas? Torna-se uma necessidade marcar o tempo a 
partir de fenômenos cíclicos, como o movimento das estrelas no céu noturno ou a posição do sol 
no céu diurno, ao longo do ano, o que está na origem do conhecimento astronômico.

A permanência em um local fi xo permite o tempo necessário para a confecção de objetos 
e artefatos mais duráveis: o domínio da ação do fogo sobre os metais possibilita a construção 
de uma infi nidade de instrumentos. As casas que não precisam ser levadas com o grupo em 
deslocamento permitem desenvolver técnicas de construção em que a durabilidade passa a ser 
um fator importante. Novos materiais são usados para a construção que se sofi stica, ganhando 
novos tamanhos, novas formas. O comércio e os meios de transporte se incrementam, 
estabelecendo trocas culturais e linguísticas. 

Conforme as relações se multiplicam, a divisão do trabalho se estratifi ca e não se dá 
mais por uma distinção de sexo e/ou idade. Com a necessidade de conhecimentos que 
se especializam, as profi ssões surgem: alguns são artesãos, outros construtores e/ou 
agricultores. A divisão de poder cria grupos encarregados de administrar, de governar, 
que concentram o poder. 

Ao mesmo tempo, a religião torna-se institucional com espaços específi cos para o culto. 
A necessidade de acompanhar os fenômenos naturais e controlar as relações sociais, como 
o comércio e a produção, faz com que surjam formas de registro – aparecem a escrita e os 
algarismos numéricos.

Processos desse tipo ocorreram em diferentes lugares do mundo, com características 
particulares diferenciadas quanto à forma de registro, às interpretações religiosas, aos critérios 

Rios

Você estudou estas 
sociedades em História, 
durante o Ensino Médio 

e Fundamental. Estamos 
nos referindo a rios 

como o Eufrates e o Tigre 
que foram o berço da 

civilização mesopotâmica; 
o Nilo, no Egito; o Rio 

Amarelo, na China; o Rio 
Indo, na Índia.
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da divisão de poder e às técnicas desenvolvidas. Tanto os povos incas e astecas nas Américas, 
como o que estudamos na escola com o nome de Civilizações Antigas do Crescente Fértil, 
quanto os imensos territórios da China e da Índia comportaram sociedades que a partir de 
uma base agropecuária de produção estabeleceram cidades, desenvolveram a escrita e estados 
centralizados, como também acumularam por meio de registro conhecimentos astronômicos 
e religiosos. São sociedades que criaram instituições, especializaram a divisão do trabalho, 
defi niram os papéis sociais e a divisão da riqueza e do poder em função do pertencimento a 
grupos vinculados aos diferentes tipos de trabalho que eram exercidos.

A transmissão do conhecimento às novas gerações se dá no aprendizado:

  § das atividades que seus pais exercem nos espaços de trabalho, para a maioria da 
população; 

  § dos registros e códigos da escrita em situações institucionalizadas como escolas, 
que formam os sacerdotes e os escribas ou através dos preceptores, que formam 
os dirigentes.

As ações dessas sociedades transformam as paisagens, modifi cam os habitats naturais. 
As mudanças biológicas iniciadas pelas sociedades nômades se sofi sticam com a busca 
intencional de conhecimentos sobre agricultura e pecuária. Florestas desaparecem para se 
tornar campos cultiváveis, terrenos áridos são irrigados, concentrações urbanas alteram as 
cadeias alimentares, extinguindo algumas espécies e favorecendo o crescimento de outras. 
As construções de cidades, monumentos, estradas transformam a paisagem. 

O planejamento e o controle social adquirirem uma importância cada vez maior, na medida 
que o número de pessoas que vivem no mesmo espaço aumenta. Surgem as Leis escritas, 
o Estado. Novas formas de conhecimento, as quais generalizam e trabalham com categorias 
abstratas, aparecem, trazendo junto a constatação de que o próprio conhecimento pode ser 
controlado, sistematizado e intencionalmente ensinado. 

O homem se vê como diferente da natureza: explicações pregando que o mundo foi criado 
para os homens ou que os homens são limitados pela instabilidade da natureza, surgem em 
diferentes sociedades. 

Como afi rma Lévi-Strauss (1997), ao caracterizar o que chama de Pensamento Selvagem, 
não há uma diferença substancial entre as formas de cognição possíveis nas sociedades 
selvagens e civilizadas. Enquanto espécie humana, compartilhamos as mesmas possibilidades 
de conhecer e pensar. No entanto, as condições sociais, o modo de vida de cada tipo de 
sociedade permite e necessita da criação de diferentes estratégias para compreensão e para 
ação, portanto, formas de conhecer.

Crescente Fértil

Passagem da Ásia para 
o norte da África e a 
Europa Oriental, no mar 
Mediterrâneo.



Questões

1

2
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Faça um resumo das principais idéias trabalhadas na aula. Associe aos 
tópicos do seu resumo fatos que remetam a sociedades que você já 
estudou durante o Ensino Fundamental e Médio.

Escolha uma situação, na sua localidade, na qual possa fazer 
comparações entre hábitos e costumes do campo e da cidade. 
Tente diferenciar como se dão a acumulação e a transmissão do 
conhecimento nos dois espaços.
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Leituras complementares

Uma boa discussão sobre o papel do conhecimento e da cultura na formação das 
sociedades humanas pode ser encontrada nos livros de divulgação científi ca de Sagan e 
Bronowski, listados a seguir. 

BRONOWSKI, J. A escalada do homem. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

O livro de Bronowski foi escrito a partir de uma série de programas que coordenou para 
a televisão britânica BBC. Parte das imagens usadas para a elaboração do livro foram cedidas 
por essa emissora, o que lhe garante uma ilustração rica e variada, além de uma análise séria, 
em uma linguagem acessível. 

SAGAN, Carl. Os dragões do Éden: especulação sobre a evolução da inteligência humana. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.

Sagan, famoso também pelas séries de programas de TV de divulgação científi ca, partiu 
das idéias de Bronowski acerca da evolução do homem para pensar o que elas podem apontar 
para o futuro.

QUINN, Daniel. Ismael: um romance sobre a condição humana. São Paulo: Peirópolis, 1998.

O fi lme Instinto, dirigido por Jon Turteltaub e estrelado por Anthony Hopkings e Cuba 
Gooding Jr., inspira-se em algumas das idéias desenvolvidas no livro de Quinn.

Daniel Quinn é um grande provocador. Escreveu alguns livros em que tenta nos colocar 
na situação de repensar conceitos que temos como cotidianos e naturais sobre a condição 
humana, sem percebermos que são, na verdade, frutos da nossa construção histórica. Para nos 
desafi ar, elege como personagem central um gorila que, capturado pelos humanos, aprende a 
falar e enxerga a nossa sociedade a partir do ponto de vista dos outros primatas.

GUERRA do fogo (La querre du feu). Direção: Jean Jacques Annaud. Produção franco-
canadense. [s.l.]: Amef, ICCBelstar, Stephan fi lms. VHS.

Baseia-se na obra de J.H. Rosny Sr. que, reconstituindo a formação de sociedades 
humanas na Pré-História, mostra a importância do fogo, da linguagem, da mudança na 
sexualidade, das trocas culturais na formação das sociedades primitivas.

Aquino, R. S. L. de; FRANCO, Denize de A.; LOPES, O. G. P. C. História das sociedades: das 
comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980.

Trata-se de um bom livro escolar de História que pode ajudar a lembrar dos seus estudos 
anteriores.

Dyscovery Channel e National Geografi c produziram vários documentários sobre as origens 
do homem e as sociedades primitivas. Vale a pena assisti-los!



Resumo
Considerando as três esferas que nos ajudam a descrever a existência do Homem 
(as práticas sociais, produtivas e simbólicas), mostrou-se a cultura, atividade 
tipicamente humana, como parte de um processo de evolução da vida sobre a 
Terra que modifi ca a própria vida no planeta. Tomando como exemplo sociedades 
nômades e de base agrícola, estabelecemos uma relação entre a produção, a 
acumulação e a transmissão de conhecimentos, e a forma de organização de 
cada sociedade.
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Autoavaliação 

Se você conseguiu compreender a aula e responder às questões propostas, está 
pronto para prosseguir na disciplina.

Para sanar dúvidas quanto a termos específi cos, consulte o tutor no pólo e retome 
livros do Ensino Médio.

Ou ainda, se teve difi culdade em responder às questões ou não sabe avaliar 
se estão completas, aproveite sua visita ao pólo para encontrar outros colegas 
que estejam cursando esta disciplina. Discuta com eles suas respostas. Veja as 
diferenças entre os exemplos escolhidos e se usaram os mesmos elementos 
para análise. Se necessário, complete as respostas, usando alguns dos livros 
sugeridos nas leituras complementares.

Fazer entrevistas com pessoas ligadas a atividades que dependam de previsão do tempo, 
como agricultores

Listar os elementos que usam para prever o tempo e

Comparar com as informações da aula de Ciências da Natureza e Realidade que explica 
a ocorrência de chuvas.

Aprofundamento
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Desafi o

Referências

Duas boas revistas de divulgação científi ca, disponíveis em português e que 
chegam pelo menos nas capitais dos estados nordestinos, são a Scientifi c 
American e a Ciência Hoje.

É possível acessá-las também pela Internet:

Scientifi c American > www.sciam.com.br

Ciência Hoje > www.ciencia.org.br

Leia um dos números de uma dessas revistas ou acesse os sites e verifi que 
as temáticas tratadas nos artigos e nas notícias. Você terá um panorama do 
que preocupa vários campos científi cos hoje.

Faça um pequeno texto relacionando tal panorama com a sociedade 
contemporânea.

Os dois livros abaixo aprofundam alguns dos assuntos tratados na aula. 

O funcionamento do cérebro humano:

DÁMASIO, A. Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

A formação da espécie humana:

CAVALLI-SFORZA, Luigi Luca. Genes, povos e línguas. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2003.

AQUINO, R. S. L. de; FRANCO, Denize de A.; LOPES, O. G. P. C. História das sociedades: das 
comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980.

BRONOWSKI, J. A escalada do homem. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

CARVALHO, Isabel C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.
São Paulo, Cortez, 2004.

CAVALLI-SFORZA, Luigi Luca. Genes, povos e línguas. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

DÁMASIO, A. Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 6.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
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GUERRA do fogo (La querre du feu). Direção: Jean Jacques Annaud. Produção franco-
canadense. [s.l.]: Amef, ICCBelstar, Stephan fi lms. VHS.

LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios. São Paulo: Atheneu, 2001.

LÉVI- STRAUSS, C. O pensamento selvagem. 2.ed. Campinas: Papirus, 1997.

QUINN, Daniel. Ismael: um romance sobre a condição humana. São Paulo: Peirópolis, 1998. 

SAGAN, Carl. Os dragões do Éden: especulação sobre a evolução da inteligência humana. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.

TURTELTAUB, J. Instinto. [s.l.]: Buena Vista, 2003. 1 DVD.
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Aula

6

A sociedade capitalista





Apresentação

Nas duas últimas aulas, em que abordamos as esferas da existência humana e a 
formação da sociedade, discutimos o processo de humanização a partir da ação 
do homem sobre a natureza, focalizando este como produto e produtor de cultura 

(modo de vida).

Para chegarmos a essa afi rmação, recorremos aos conhecimentos produzidos sobre 
a história dos homens e sua vida em sociedade. Agora, retomaremos essa concepção, 
observando a formação social capitalista.

Assim, começaremos por discutir algumas características do modo de produção feudal 
e mudanças de visão de mundo ocorridas durante o Renascimento, as quais criaram as 
condições para o surgimento da sociedade capitalista. Mostraremos que o capitalismo, como 
um novo modo de produção, constrói-se com base na industrialização associada à apropriação 
e ao desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. Isso provoca mudanças signifi cativas 
nas condições sociais, no tipo e forma de acumulação e transmissão do conhecimento. 
O pensamento científi co e tecnológico passa a ser o modelo de explicação dominante e a 
escolarização, uma necessidade.

Objetivo
Compreender as principais características do modo de produção 
capitalista e sua relação com a ciência e a tecnologia.
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A pobreza e a produção capitalista

Muitas vezes, explicamos a pobreza como coisa do destino ou pela falta de trabalho, 
simplesmente afi rmando que sempre existiram pobres e ricos. Mas, será que 
sempre foi assim? Será que as pessoas são pobres porque Deus quer? Ou porque 

não trabalham? 

Aprendemos na aula “Formação da sociedade” que o surgimento da agricultura signifi cou 
uma grande transformação na vida das comunidades (sociedades simples), possibilitando:

  § a criação de novos instrumentos de trabalho;

  § a constituição de novas relações entre os homens e deles com a natureza;

  § o aumento da produção para além do necessário (excedente);

  § a necessidade de mais terras (propriedade privada); 

  § e a complexifi cação da divisão de trabalho.

Nas sociedades simples, as relações entre os homens são estabelecidas por laços de 
parentesco em que os indivíduos comungam os mesmos símbolos e sentimentos. Nessas 
sociedades, a terra é um bem comum: “todos os membros adquirem direitos e deveres através 
do mesmo processo no qual aprendem a língua e se tornam herdeiros do patrimônio cultural” 
(BARBOSA; MANGABEIRA, 1985, p. 44). 

Com o desenvolvimento das práticas de plantio em um mesmo local, incrementam-se os 
métodos e instrumentos de trabalho (descoberta de técnica de preparo do solo, uso do arado 
e de veículos de roda) e criam-se as condições para o aumento da produtividade (excedente). 
Nesse processo, constituem-se novas funções e papéis sociais, alterando as relações de trocas 
e a divisão do trabalho, que se tornam mais complexas. Alguns membros se especializam na 
produção artesanal (produzindo artefatos), outros permanecem trabalhando na agricultura, o 
que gera novas relações de troca, não mais direcionadas apenas ao consumo. 

À medida que se desenvolvem as técnicas e os instrumentos, aumenta a produção, criam-
se novas necessidades e iniciam-se as lutas pelos domínios de territórios. A terra deixa de ser 
um bem comum e torna-se propriedade de algumas famílias. Apesar da diversidade histórica, 
estas são características das sociedades agrícolas até o fi nal do feudalismo.

Em suas aulas de História, ao longo do Ensino Fundamental e Médio, você estudou 
o período feudal. Deve lembrar que as características dessa formação social são: cada 
propriedade (feudo) tinha um senhor e os servos, os quais trabalhavam não apenas nas 
terras que arrendavam, mas também nas do senhor, sem pagamento; a relação servo/senhor 
era fundada na dependência pessoal.

Terra

É importante lembrar 
que a terra para essas 

comunidades tem uma 
dimensão sagrada, 

“aqueles que possuíam 
os poderes mágicos 

mais fortes garantiam a 
fertilidade da terra e dos 

animais”. (BARBOSA; 
MANGABEIRA, 1985)
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Você estudou também que a decadência do sistema feudal se dá com o surgimento da 
sociedade capitalista, uma nova forma de organização social, a qual vai se caracterizar com o 
aparecimento das indústrias. 

Um dos aspectos importantes para o advento dessa nova sociedade é a dissolução das 
relações de dependência, de servidão, separando os trabalhadores dos meios de produção 
(a terra) e fazendo surgir uma massa de trabalhadores livres. Outros aspectos são: o 
desenvolvimento do comércio, a introdução da economia monetária, o crescimento das cidades, 
a expansão dos mercados, o crescimento da atividade fabril, os quais também caracterizam 
o mercantilismo. Essa transição econômica acontece simultaneamente ao Renascimento, 
mudando a visão de mundo predominante.

O Renascimento, a Ciência e a Tecnologia
O que chamamos de Ciência, como um conhecimento distinto da Filosofi a, surge no 

fi nal do Renascimento e passa a ser dominante no momento inicial do capitalismo. Essa 
forma de pensamento, como todas as outras, é uma produção social e histórica. Surge na 
mesma época da renovação na pintura e na escultura, da criação das literaturas nacionais 
(Shakespeare, na Inglaterra; Cervantes, na Espanha; Camões, em Portugal; Dante Alighiere, 
na Itália; entre outros), do surgimento dos Estados Nacionais Absolutistas e da reforma 
protestante.

Essa nova forma de conhecer o mundo põe em evidência a capacidade de cada sujeito 
construir conhecimento diretamente a partir dos fenômenos a que tem acesso através dos 
seus sentidos, independentemente dos sistemas explicativos construídos pelos fi lósofos ou 
pela religião. A razão passa a ser o principal instrumento do conhecimento e a natureza, aqui 
entendida como externa ao homem, o objeto de estudo. Tem como princípio, a busca de 
regularidades, leis que expressem relações gerais entre fenômenos, passíveis de observação 
e/ou comprovação, mensuráveis, que se interligam constituindo teorias explicativas mais 
amplas. Sua forma de acumulação também é diferenciada: de início, se dá por meio de livros, 
continuando a tradição da fi losofi a, mas, aos poucos, formam-se sociedades de pesquisadores 
nas quais os novos trabalhos são apresentados a outros pesquisadores, que passam a publicar 
revistas, periódicos, disseminando-os externamente. A novidade é que quem decide a validade 
do conhecimento são os pares: os outros cientistas, membros das sociedades científi cas e/ou 
academias de ciência e não autoridades civis ou religiosas.

A ciência começa tendo como base as técnicas até então desenvolvidas, exatamente 
por situar-se num momento em que a forma de vida estava mudando com a expansão das 
trocas mercantis, trazendo a valorização do conhecimento ligado à produção de mercadorias 
e focalizando os fenômenos naturais como objeto para a construção do conhecimento. Em um 
primeiro momento, muito da produção científi ca é na verdade uma sistematização baseada 
numa construção conceitual e uma generalização de técnicas, princípios práticos elaborados 
para o enfrentamento de situações concretas, bem delimitadas.

Renascimento

No século XV, na Europa, 
inicia-se um conjunto de 
transformações relacionadas 
aos aspectos culturais e 
artísticos (Renascimento), 
políticos (surgimento 
do Estado-Nação), 
econômicos (mercantilismo 
e, posteriormente, o 
capitalismo industrial) e 
fi losófi cos (pensamento 
científi co) que se 
espalharam pelo mundo.

Renovação

Esta é uma época em que 
se forma a idéia de sujeito, 
de que cada homem pode 
contribuir e participar da 
construção social, enquanto 
indivíduo, e não só como 
parte de um grupo social. 
A substituição do latim pelas 
línguas pátrias nos textos 
escritos, a difusão dos livros 
com a técnica de impressão, 
as trocas possibilitadas pela 
ampliação do comércio, 
as grandes navegações 
trazendo acesso a outras 
culturas, tudo isso origina 
a constituição de novos 
grupos sociais, os quais 
passam a ser infl uentes, 
ainda que não façam parte 
dos grupos dirigentes de 
então: a nobreza e o clero.

Delimitadas

A mecânica tem como 
uma fonte importante o 
conhecimento da balística 
desenvolvido na utilização 
de canhões e a química 
sistematiza conhecimentos 
antigos sobre a fermentação 
usados para a fabricação, 
por exemplo, do vinho e do 
pão, desde a Antiguidade.
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Assim, a Ciência se forma a partir de conhecimentos já desenvolvidos nas diferentes 
técnicas. Mas, à medida em que sistematiza e universaliza princípios, possibilita a aplicação desses 
conhecimentos para novos campos de ação, gerando novas possibilidades de instrumentos, 
artefatos, ações sobre o mundo material. Nesse sentido, a Ciência gera a tecnologia.

Queijo e cachaça são produtos artesanais comuns no Nordeste desde 
a época em que o Brasil era colônia portuguesa. Para produzir a 
cachaça, destila-se a garapa de cana-de-açúcar fermentada até que 
atinja um certo teor alcoólico; e para o queijo, acrescenta-se ao leite um 
fermento biológico. Relacione conceitos e teorias de Física, Química e 
Biologia, aprendidos no Ensino Médio, que explicam esses processos 
de produção.

Questões

1
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Revoluções industriais

Todos os elementos vistos até agora criaram as condições objetivas que possibilitaram a 
revolução industrial iniciada em meados do século XVIII. Foi um marco importante para 
a ascensão da sociedade capitalista, gerando transformações profundas nas diversas 

esferas da vida humana (produtiva, simbolizadora e social). A partir de então, impõem-se 
mudanças substanciais na prática produtiva. Reordena-se a sociedade rural com incrementos 
de novas técnicas agrícolas, intensifi cando a produção. Por outro lado, constata-se nos centros 
urbanos o desenvolvimento da atividade fabril com o crescimento acelerado da tecnologia e da 
ciência, o que possibilitou a produção, em grande escala, de mercadorias e serviços.

Essa época é também marcada pelas transformações sociais e políticas, como a Revolução 
Francesa que representou a queda da nobreza e do clero e o surgimento da burguesia como 
classe social. Os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade e democracia foram difundidos 
e vários movimentos revolucionários, tanto de independência das colônias nas Américas como 
revoltas populares, ocorreram na Europa.

Assim, o capitalismo nascente é marcado por transformações econômicas, sociais 
e culturais interrelacionadas. Nesse contexto, os homens são livres, nem servos, nem 
escravos. O que se expande é uma classe trabalhadora urbana, composta de camponeses 
e artesãos expulsos das terras feudais, que, sem acesso aos meios de produção, vendem 
sua força de trabalho nas cidades em troca de salário. Do outro lado, forma-se a classe dos 
empresários capitalistas (burgueses), ou seja, proprietários dos meios de produção, cuja 
função é organizar a atividade produtiva de suas empresas, abrindo caminho para atingir sua 
meta fundamental: o lucro.

O avanço tecnológico e científi co, ao permitir e ser resultado de novas formas de produção 
material, é uma das marcas das revoluções industriais. Assim, durante a primeira revolução, 
foi a utilização da máquina a vapor o que permitiu a formação e o desenvolvimento da indústria 
inglesa. Conhecidas desde a Antiga Grécia, essas máquinas eram usadas, por exemplo, para 
abrir automaticamente as portas de templos. No início da industrialização, foram utilizadas 
para retirar água das minas de carvão que, com a exploração intensiva, se tornaram cada vez 
mais profundas, chegando a cruzar lençóis subterrâneos e inundarem. Uma máquina a vapor 
é um motor que funciona com a expansão da água cujo aquecimento a transforma em vapor e 
faz movimentar pistões que, no caso das minas, estavam ligados a um mecanismo de sucção 
(bomba), o qual puxava a água para fora da mina. 

A sua utilização intensiva levou ao estudo das trocas de calor e do comportamento dos 
gases, ao conceito de calor como uma forma de energia, às leis dos gases e da termodinâmica. 
A melhoria na sua efi ciência e aprendizado de medidas de segurança, que permitiram diminuir 
os acidentes, como explosão de caldeiras, viabilizou a sua utilização para fazer funcionar teares, 
criando-se, assim, as primeiras fábricas têxteis, predominando, do fi nal do século XVIII a 

Classe social

Classe social é uma 
categoria analítica. O 
marxismo a defi ne como 
grandes grupos de homens 
que se diferenciam pelo 
lugar que ocupam em um 
sistema historicamente 
determinado de produção, 
por suas relações com os 
meios de produção e pelo 
papel que desempenham 
na organização social.
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meados do século XIX, como a primeira forma de organização industrial. A máquina, ainda 
que rudimentar e manejada diretamente por trabalhadores, impõe um ritmo ao trabalho e para 
usá-la não é preciso habilidades mais aprimoradas. Os(as) artesões(ãs) especializado(a)s em 
fazer fi os e cruzá-los em padrões estabelecidos podem ser substituídos por qualquer pessoa, 
inclusive por crianças, capaz de manejar repetidamente o tear.

A antiga ofi cina, muitas vezes, era integrada a própria moradia, onde se faziam os fi os a 
partir do algodão e da lã, onde eram tecidos e as roupas confeccionadas por um grupo de pessoas 
que envolvia as famílias e os aprendizes cuja moradia era o próprio local de trabalho.

A fábrica organiza-se em amplos galpões, com o principal espaço ocupado pelas 
máquinas. As etapas do trabalho são divididas: uma máquina para fazer fi os, uma para tecê-
los, outra para costurar e assim por diante. Os trabalhadores se amontoam para mantê-las 
funcionando e transportar a produção de uma máquina para a seguinte. Nas cidades, moram 
onde podem, levam a sua própria comida para o espaço de trabalho e não necessitam de 
conhecimentos específi cos, a não ser da força física para manusear alavancas e transpor 
os produtos de um ponto a outro da fábrica. 

Na esfera social, as formas de pensar e as relações de poder são alteradas. 
Regulamentos, costumes, tradições, rotina de trabalho são transformados e, para isso, os 
proprietários dos meios de produção (capitalistas) comandam a criação de novos aparatos 
institucionais e jurídicos necessários ao fortalecimento e desenvolvimento do novo modelo 
(sistema capitalista). Pense, por exemplo, em um camponês que trabalhava na terra, com 
tempo e forma específi cos, tendo agora que se submeter à disciplina do trabalho em uma 
fábrica com hora marcada e produção estipulada, sob ordens e supervisão. Essa não é uma 
mudança simples.

Essas fábricas eram o que consideramos hoje como pequenas: especializavam-se em 
etapas do processo produtivo e revendiam os seus produtos diretamente para o mercado ou 
para outras fábricas que se responsabilizam por etapas seguintes da produção. Pertenciam, em 
geral, a um (ou a poucos) dono(s), estavam localizadas em cidades determinadas e competiam 
com outras fábricas de mesmo porte. 

Há um desenvolvimento do transporte de mercadorias com a implantação de estradas 
de ferro e navegação a vapor. A Inglaterra concentra o processo de industrialização, 
mas indústrias diversas se formam em vários países, infl uenciando os que ainda não se 
integram nesse processo, mas que passam a fornecer matéria prima e consumir produtos 
industrializados. 

Na segunda metade do século XIX, o capitalismo já é dominante na economia mundial, 
mas as crises econômicas e sociais já se delineiam. As ciências naturais se desenvolvem 
fortemente, ganhando o status de conhecimento desejável. É no século XIX que a Química se 
consagra como uma ciência independente; a Biologia e a Geologia criam as suas bases teóricas; 
a Física se estende para novos campos. Esses desenvolvimentos da Ciência permitem uma 
nova concepção da Medicina, com a fabricação de medicamentos, as medidas de assepsia, 

Antiga ofi cina

Esse sistema de trabalho 
é muito parecido com o 
que ainda hoje é usado 

para confeccionar redes no 
interior do Nordeste.
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a prevenção de doenças através de vacinas e medidas sanitárias; a criação de uma indústria 
alimentícia; a disseminação dos meios de comunicação, com a criação do telégrafo, do telefone 
e da fotografi a.

As ciências naturais são vistas como suporte para o progresso e modelo para uma 
construção efi caz do conhecimento. As ciências sociais que surgem e/ou se fortalecem no 
período são desafi adas a seguirem o que era considerado como o modelo das ciências naturais.

O fi nal do século XIX e o início do século XX no Brasil foram marcados 
por mudanças políticas como a Abolição dos Escravos e a Proclamação 
da República. Retome livros de História do Brasil ou o livro O que é 
capitalismo (CATANI, 1980) e responda às questões seguintes.

Quais eram as principais atividades econômicas do país nessa época? 

Questões

Como elas mudaram no período?

1

2
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Quando surge a indústria no Brasil? Que fatores são importantes para 
que a industrialização ocorra?

Relacione as respostas obtidas com as mudanças que estavam 
ocorrendo no capitalismo nessa época.

As crises delineadas pela efervescência das revoltas populares e pelos problemas 
econômicos, que tem o seu auge na depressão mundial da década de 1870, geram o que 
pode ser chamado de 2ª Revolução Industrial.

As novas fontes de energia possibilitadas pelas descobertas científi cas (eletricidade e 
petróleo) e as novas máquinas baseadas em novos materiais (turbinas para gerar energia 
elétrica; motor a explosão com combustíveis derivados de petróleo, feitos de ferro; ligas 
como o aço e metais não ferrosos; a utilização da extensiva da borracha) possibilitam e 
necessitam de uma nova forma de organização das fábricas. Surgem as fábricas organizadas 

3

4
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no sistema de linha de produção, com o trabalho ainda mais subdividido, máquinas que 
funcionam “sozinhas”, impondo o ritmo para esteiras onde o produto circula. Cada operário 
fi ca responsável por um único movimento. 

A máquina, agora, impõe o ritmo de trabalho, os espaços se ampliam para circulação 
dos produtos em fabricação e os operários se espalham ao longo das esteiras. As máquinas 
exigem controles e ajustes, as informações estão apresentadas por escrito. Com o crescimento 
das cidades, criam-se os transportes urbanos, que circulam pelos vários bairros com trajetos 
defi nidos, sendo identifi cados por números e textos que especifi cam seu destino. A leitura, 
então, torna-se uma exigência para os operários e moradores dos grandes espaços urbanos.

Os objetos do cotidiano doméstico são industrializados e, com o crescimento da população, 
a produção passa a ser em massa. É a época do rádio e, em seguida, da TV, da indústria 
automobilística, dos eletrodomésticos e do avião. Forma-se uma competição entre economias 
nacionais, com Alemanha e Estados Unidos ameaçando a dominação inglesa. As empresas 
se agrupam em monopólios com apoio dos seus estados nacionais. Os países dividem-se em 
“desenvolvidos”, os industrializados que lideram a economia, e “subdesenvolvidos”, aqueles que 
assumem o papel de reserva de matéria prima, mercado e mão de obra.

Na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento tecnológico dos semicondutores 
(materiais que permitiram a criação de chips) e da informática, começa a se delinear uma 
terceira mudança na industrialização: a era da informação e da sociedade em rede, a qual é 
consolidada no último quarto do século e se estende até os dias de hoje.

Sistema de linha
de produção

Um bom exemplo desse 
tipo de organização 
está retratado no fi lme 
Tempos Modernos, de 
Charles Chaplin.

Dias de hoje

Os aspectos do 
capitalismo mais próximos 
do contemporâneo serão 
objeto de aulas seguintes 
desta disciplina.

Pensamento
iluminista

O projeto iluminista 
caracterizou a Idade 
Moderna no plano 
fi losófi co-cultural, 
principalmente durante os 
séc. XVII e XVIII. Neste 
quadro, destacam-se os 
encilopedistas, a começar 
por Diderot; humanistas, 
como Vitor Hugo, Voltaire, 
Rosseau; fi lósofos, como 
Descartes, Espinosa, 
Bacon, Locke, Kant; 
iniciadores das ciências 
naturais como Galileu, 
Newton, Lavoisier e Pascal.

Esfera simbólica e esfera social

Na esfera simbólica, o capitalismo traz transformações substanciais na forma de ver 
e interpretar o mundo. A idéia de progresso e desenvolvimento, baseada no conhecimento 
científi co e tecnológico, foi fortemente difundida. 

As doutrinas de igualdade e liberdade inscritas no processo da Revolução Francesa 
refl etem também esse turbilhão de mudanças provocadas pelas aspirações da nova ordem 
social. Você deve se lembrar do pensamento iluminista, cuja base de sustentação é o 
desenvolvimento do conhecimento racional como promotor da libertação e emancipação dos 
homens. É, portanto, em meio a essas mudanças radicais no processo de trabalho, hábitos de 
consumo e forma de pensar, que surge a idéia de direito e igualdade, a declaração universal dos 
direitos dos homens e o fi m da escravatura. A educação passa a ser gerenciada pelo Estado e 
emerge a concepção de escola pública e obrigatória.

A produção cultural diversifi ca-se, ampliando a sua divulgação através da criação e/ou 
crescimento: dos museus de artes, de história e de ciência e tecnologia; das galerias de artes e 
livrarias; dos teatros e casas de espetáculo; da reprodução impressa de quadros e esculturas; 
do cinema, da fotografi a e, fi nalmente, do computador. Na última metade do século XX, 
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a produção cultural passa a funcionar como uma mercadoria a mais, ou seja, um bem que 
pode ser vendido e muitas vezes reproduzido em massa.

A escolaridade torna-se uma condição de inserção no capitalismo internacionalizado. 
Tanto para os indivíduos dentro de uma sociedade quanto para países que competem no 
mercado internacional, o nível educacional está associado à possibilidade de sucesso na 
organização capitalista. 

Do ponto de vista da organização social:

  § surgem as lutas dos trabalhadores pela garantia dos direitos fundamentais, emergindo, 
assim, organização sindical, associações e instituições da sociedade civil que participam 
organizadamente da vida política;

  § o conceito de família torna-se restrito a pai, mãe e fi lhos, como unidade de organização 
fi nanceira e social; 

  § o Estado assume papel regulador dos confrontos entre as classes e da economia, 
intervindo na reprodução da força de trabalho ao gerir escolas, saúde, habitação, enfi m, 
o que chamamos de programas sociais.

Apesar da diversidade com que o capitalismo chega aos diferentes países e das suas 
mudanças constantes – alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, dizem que as revoluções 
econômicas e sociais e a internacionalização dos processos econômicos são uma 
característica do capitalismo – a sua contradição básica permanece a mesma em todas as 
situações.

Nas palavras de Huberman (1984, p. 239):

E o mais importante – a contradição fundamental da sociedade capitalista – o fato de que 
enquanto a produção em si é cada vez mais socializada, o resultado do trabalho coletivo, a 
apropriação, é privado, individual. O trabalho cria, o capital se apropria. No capitalismo, a 
criação pelo trabalho já se tornou uma empresa conjunta, ... Mas os produtos, socialmente 
produzidos, são apropriados não pelos seus produtores, mas pelos donos dos meios de 
produção.

Assim, embora a produção aumente signifi cativamente os bens culturais e as exigências 
de escolaridade, melhore as condições de vida, a exclusão de grande parte da população 
é característica intrínseca dessa forma de organização social. Mesmo que se chegue a 
um patamar de produção sufi ciente para manter toda a população humana em condições 
satisfatórias de vida, enquanto parte do produto do trabalho necessariamente for usado para 
gerar lucro, uma camada da população não terá acesso a essas condições.

Se você observar na história da formação da região Nordeste o que signifi cou o fi m da 
escravatura, o domínio dos coronéis, o processo de industrialização e as lutas populares por 
liberdade e acesso aos bens produzidos na região, vai perceber como esse modelo se estrutura, 
suas contradições sociais e as desigualdades que provoca, gerando a exclusão de grande 
parcela da população. Esse será o tema de aulas seguintes.
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Após a leitura da aula:

escreva com as suas palavras o que você entende pela relação entre 
ciência e tecnologia e a sociedade capitalista;

descreva uma empresa que você conheça. Pode ser empresa estatal, 
agroindústria, fábrica, tecelagem, extrativista, de construção civil ou 
outra que exista em sua região. Na sua descrição, procure identifi car 
na empresa os seguintes aspectos: 

  § fi nalidade;

  § tamanho (por exemplo, o número aproximado de trabalhadores 
ou motante de recursos fi nanceiros movimentados);

  § organização interna: tipo de prédio que ocupa, setores em que se 
divide, circuitos dos produtos dentro do seu espaço, as principais 
máquinas que utiliza;

  § relação externa: para quem vende o produto, de quem compra a 
matéria-prima;

  § condições de trabalho: turnos de funcionamento, horários de 
descanso, banheiros e espaços próprios para alimentação, 
controles de segurança (equipamentos e normas de segurança), 
assistência médica aos trabalhadores, creches onde existam 
mulheres trabalhando etc.; 

  § elementos tecnológicos presentes no desenvolvimento do trabalho 
da empresa, papel do domínio de instrumentos e técnicas na 
divisão das funções de trabalho, tipo de conhecimento envolvido.

Questões

1

2
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HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. 20.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.

Um livro básico para entender como o capitalismo se formou e como se dá a divisão 
entre pobres e ricos. Escrito em uma linguagem fácil, didático, traz exemplos para os conceitos 
que apresenta. 

CATANI, Afrânio Mendes. O que é o capitalismo. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.

O volume 4 da Coleção Primeiros Passos apresenta temas importantes, escritos por 
cientistas brasileiros. Neste livro, Catani trata do capitalismo em geral e no Brasil. 

Vários fi lmes e romances também ajudam a visualizar e entender a história do capitalismo. 
Destacamos aqui:

Tempos Modernos, de Charles Chaplin.

CHAPLIN, C. (dir.). Tempos modernos (Modern Times). Filme. EUA, 1936. Distribuição 
em vídeo: Continental Vídeo.

Novecento, de Bernardo Bertolluci.

BERTOLUCCI, Bernardo (dir.). 1900 (Novecento) Filme. ALE/FRA/ITA, 1976. Distribuição 
em vídeo Abril Vídeo/Fox.

Germinal, de Claude Berri, baseado no livro de Emile Zola.

BERRI, Claude (dir.) Germinal. Filme. França, 1993. Disponível em vídeo.

Os miseráveis, de Billie August, baseado no livro de Victor Hugo

AUGUST, Billie. Os miseráveis. (Les Misérables). Filme. EUA: TriStar Pictures / Mandalay 
Entertainment, 1998. Distribuição: Columbia Pictures.

Anarquistas, graças a Deus

Foi uma mini-série da TV Globo, baseada em um livro de Zélia Gattai, que descreve o 
começo da industrialização brasileira em São Paulo.

Mauá, o imperador e o rei (Brasil. 1999).

DIREÇÃO: Sérgio Resende ELENCO: Paulo Betti, Malu Mader, Othon Bastos, Antonio 
Pitanga, Rodrigo Penna; 134 min. 

Leituras complementares
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Resumo
A partir de uma retomada da origem da sociedade capitalista e nascimento das 
Ciência Naturais, caracterizamos as três revoluções industriais destacando: o 
papel da ciência e da tecnologia, as mudanças produtivas, sociais e culturais, e 
sublinhando as contradições inerentes à formação social capitalista. 

Autoavaliação 
Duas das questões propostas nesta aula dizem respeito à retomada de 
conhecimentos anteriores ao início do curso e sua relação com os temas tratados. 
Se você teve difi culdades com conteúdos do ensino básico, procure o tutor ou 
consulte a bibliografi a disponível no pólo. Se a difi culdade foi em estabelecer 
a relação com os temas da aula, releia o texto fazendo anotações e procure as 
leituras complementares.

A última questão pede para descrever uma empresa do seu município. Vale a 
pena comparar sua descrição com as dos seus colegas de curso, quando for 
ao pólo. Veja se usaram elementos semelhantes aos seus para a descrição das 
empresas e compare os resultados, tentando estabelecer uma relação entre os 
aspectos descritos.

Retome o exemplo trabalhado na questão 3 desta aula e procure descrever as 
consequências das ações da empresa sobre o meio ambiente e o tipo de demanda que 
cria para a escolarização.

Aprofundamento
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Um historiador que descreve bem a formação do capitalismo é Eric Hobsbawn. 
Três dos seus livros ajudam especialmente a compreender as duas primeiras 
revoluções industriais, são eles: A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era 
dos Impérios. Para a terceira revolução, é mais interessante voltar à indicação 
do desafi o da aula 3, os livros de Mannuel Castells, A era da informação, editado 
pela Paz e Terra, em 1999.
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Anotações
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7

Aula

Capitalismo e desigualdade no 
Nordeste





Apresentação

Na aula anterior, “A Sociedade Capitalista”, discutimos o desenvolvimento econômico 
e sócio-cultural da sociedade capitalista e as transformações radicais nas esferas 
produtiva, social e política. Identifi camos o papel que têm a ciência e a tecnologia 

nesse modelo de organização social. Vimos que essas mudanças criaram mecanismos para 
a melhoria da qualidade de vida do homem, acelerando o crescimento das populações e 
provocando revoluções nos transportes, na agricultura e na indústria, que intensifi cam a 
produção de bens e serviços. É nesse processo que acontece também o desenvolvimento 
científi co e tecnológico. Contudo, a forma como tal modelo se estrutura traz em si grandes 
contradições expressas nas relações capital/trabalho, universalização/exclusão, liberdade/
dominação, acirrando as desigualdades sociais entre trabalhadores e proprietários, assim 
como entre as nações chamadas desenvolvidas e subdesenvolvidas.

Nesta aula, analisaremos como essas transformações aparecem na sociedade brasileira, 
particularmente no Nordeste. Para isso, tomaremos como ponto de partida a idéia de 
desenvolvimento associado à produção econômica, cultural e social. A pergunta que nos 
orienta é: como ocorre a produção da riqueza e da pobreza em nosso país?

Objetivos

Estabelecer uma relação entre as características do sistema 
capitalista e os indicadores que permitem descrever desigualdade 
social. Interpretar mapas de desigualdade social no Nordeste.
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O capitalismo e índices de 
desenvolvimento

Na segunda aula desta disciplina, iniciamos uma discussão sobre seca e miséria que 
serviu como base para a proposta de uma pesquisa sobre os dados socioeconômicos 
do seu município. Em seguida, você localizou historicamente as informações obtidas 

e escreveu um pequeno texto em que identifi cou os principais problemas locais. Ao longo 
das aulas seguintes, foi aprendendo como é possível explicar as situações descritas ao 
compreender as relações entre os diferentes fatores implicados e a sua origem. Chegamos, 
na última aula, à formação da sociedade capitalista e a sua contradição essencial, a de que, 
necessariamente, esse sistema gera desigualdade em todo o seu processo histórico, seja entre 
países (desenvolvidos e subdesenvolvidos) seja entre grupos e indivíduos (classes sociais) 
de um mesmo país.

Sabemos que, na realidade, fábricas, usinas, terras, supermercados, bancos são 
propriedades privadas, ou seja, pertencem a um grupo ou a um só dono. Para trabalhar, 
precisamos nos submeter à lógica de organização própria desses espaços, a cumprir horários 
determinados, a receber o salário acordado e a possuir os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento de certas atividades.

Chamamos de ricos os homens que possuem os bens citados anteriormente, de modo 
que, quanto mais ricos, mais bens. Por isso, uma pergunta se faz necessária: qual será a 
relação entre riqueza e pobreza e entre desenvolvimento e desigualdades sociais? Para 
compreendermos essas relações, usaremos alguns termos vistos em aulas anteriores e os 
relacionaremos com indicadores econômicos, buscando analisar a desigualdade social da 
região Nordeste. Nesse sentido, trataremos, a seguir, de quatro fatores interligados: estrutura 
produtiva, fatores produtivos, disponibilidade de bens e serviços, indicadores sociais.

Estrutura produtiva – envolve o valor relativo da produção por setores – primário 
(agropecuário e extrativista), secundário (indústria) e terciário (serviços) – e a 
participação do setor no exterior.

§  Valor relativo da produção por setor – nos países subdesenvolvidos, predominam as atividades 
agrícolas e extrativas (agricultura, pecuária, mineração e pesca), como é o caso do Brasil, 
enquanto nos desenvolvidos, é marcante a industrialização. A força de trabalho também se 
distribui de forma diferente conforme os setores da produção, verifi cando-se, nos países 
subdesenvolvidos, maior números de indivíduos executando atividades agrícolas.

§  Participação do setor no exterior – a participação do setor na vida econômica do país é 
uma referência importante para a análise do grau de desenvolvimento, que entre outros 
dados, focaliza os referentes à importação e exportação. Quanto às exportações, nos 
países considerados subdesenvolvidos, observa-se que poucos produtos dominam a sua 

Desenvolvidos e 
subdesenvolvidos 

conceito de 
desenvolvimento e 

subdesenvolvimento 
foi tratado no fi nal do 

tópico Revoluções 
Industriais, na aula 

anterior – “A sociedade 
capitalista”. Consideram-

se desenvolvidos os 
territórios industrializados 

que lideram a 
economia mundial, e 
subdesenvolvidos os 

que assumem o papel de 
reserva de matéria-prima, 
mercado e mão-de-obra. 

Com as mudanças do 
capitalismo durante o 
século XX, foi criada a 
expressão países “em 

desenvolvimento” para 
caracterizar os que estão 
em estágio intermediário, 

como o Brasil, onde 
coexistem áreas nas duas 

situações.
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Os principais indicadores relativos à estrutura produtiva são construídos a partir dos 
dados que quantifi cam, em valores monetários ou percentuais, as atividades econômicas, 
como a produção agrícola, a pecuária, a industrial e os serviços. Certamente, você construiu 
tabelas com esse tipo de dado quando realizou a pesquisa na segunda aula.

Fatores produtivos – envolvem força de trabalho, nível tecnológico, capital e 
recursos naturais.

§  Força de trabalho – para a análise do desenvolvimento, é interessante conhecer a qualifi cação 
da mão-de-obra. Isso signifi ca que o importante é o grau de formação da população para a 
realização de diversos tipos de trabalho. Nos países em desenvolvimento, há maior número 
de trabalhadores não qualifi cados em razão da limitação de oportunidades educacionais.

§  Um dos problemas  enfrentados pelos países subdesenvolvidos é a falta de tecnologia, 
agravado por a tecnologia avançada estar corporifi cada em complexos de bens de capital. 
Os países desenvolvidos são mais avançados nesse aspecto e o seu nível tecnológico 
depende da formação bruta de capital fi xo (infraestrutura das empresas, como prédios, 
máquinas, rebanhos), ou seja, investimentos realizados no país a cada ano.

§  Capital – o dado relativo à disponibilidade de capital por habitante indica quanto há para ser 
utilizado na produção. Outro aspecto importante é o que diz respeito à forma como ele é 
aplicado. Analisando sob este ângulo de desenvolvimento, tem signifi cação diferente um 
estoque de capital voltado para a construção urbana e atividades de comércio exterior de 
outro estoque dirigido aos setores industrializados e ao aumento da produtividade agrícola.

§  Recursos naturais – não se pode dizer que estes estejam diretamente relacionados 
com o desenvolvimento. Muitas vezes, países com escassos recursos naturais são 
bastante desenvolvidos.  Nesse sentido, o que mais interessa é considerar o seu grau 
de conhecimento e utilização. Sobre o último, alguns dados podem ser quantifi cados: 
terra disponível (agriculturável) e realmente explorada, margem utilizável de fl orestas 
comerciais e produção de madeira etc.

lista de vendas ao exterior e que são gerados com a fi nalidade de serem exportados, como 
é o caso da agroindústria do Nordeste. Em relação à importação, é notável a dependência 
de bens de capital observada nos países subdesenvolvidos. Essa limitação de capital 
restringe bastante as possibilidades de expansão independente.
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Disponibilidade de bens e serviços

§   Renda por habitante (per capita) – reflete a capacidade de adquirir determinada 
quantidade de bens e serviços. A distribuição de renda nos países subdesenvolvidos 
apresenta signifi cativas diferenças socais entre grupos, regiões e atividades. Nos países 
desenvolvidos, há maior paridade na sua distribuição, embora esse dado não seja rigoroso.

§  Serviços básicos e sociais – o estágio em que se encontra a prestação desses serviços (estradas, 
transporte, educação, assistência médica), também serve para avaliar o grau de desenvolvimento.

Indicadores sociais – são analisados usando-se como referência a estratifi cação 
de classe, que pode ser encontrada nos índices que medem desigualdades.

Conforme nossa aula anterior, entenderemos classe social como um grupo de indivíduos 
que possuem posições sociais semelhantes.

Se você observar nas pesquisas realizadas pelo IBGE, agências governamentais e 
empresas privadas irá perceber que muitas vezes esses órgãos classifi cam as pessoas, 
considerando renda e bens de consumo, em: classe A, B, C, D e E. Nesse caso, estão tomando a 
idéia de estratifi cação social, o que representa a forma como os indivíduos ou grupos sociais se 
hierarquizam na sociedade. Em geral, são considerados como indicadores de diferenciação, os 
seguintes critérios: nível de renda, origem da renda, riqueza, educação, prestigio da profi ssão, 
área residencial e raça.

Dessa forma, na sociedade atual, a profi ssão ocupa um papel importante na determinação 
da hierarquização. Por exemplo, dentistas, médicos, engenheiros, professores, trabalhadores 
qualifi cados recebem salários melhores, adquirem prestígio social e, muitas vezes, assumem 
funções nas instâncias de poder, como secretários municipais, prefeitos e coordenadores. 
Para representar a hierarquização dos indivíduos ou grupos sociais, tem-se utilizado a fi gura 
da pirâmide, distinguindo a posição e função social que ocupam. Na base da pirâmide, está 
situada a maioria das pessoas, ou seja, os trabalhadores e os profi ssionais de pouco prestígio. 
No meio da pirâmide, estão os que coordenam o trabalho, a chamada classe média. E o 
seu ápice é ocupado pelos donos dos meios de produção, elites profi ssionais de prestígio e 
dirigentes políticos.
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Nesse quadro social, é importante atentarmos para a situação dos países subdesenvolvidos 
e em desenvolvimento, que ainda possuem grande parte da população em condição de carência 
dos bens e serviços fundamentais. Nesses países, cresce a indústria de produtos não essenciais 
(de consumo), gerando distorções como a existência de famílias vivendo em favelas mas que 
possuem eletrodomésticos, embora nem sempre tenham condições de fazer duas refeições 
diárias.  Assim, o consumo serve para dar mais destaque às diferenças de classe, o que, 
associado a outros fatores, pode aumentar as tensões sociais.

Outro aspecto sobre a estratifi cação de classes é que ela expressa diferenças na qualidade 
e na oportunidade de vida. O indivíduo que ocupa posição elevada, com maiores recursos 
fi nanceiros, desfruta de uma melhor assistência médica, tem acesso à educação e habitação 
de melhor qualidade. As desigualdades sociais também afetam o estilo de vida das pessoas 
quanto ao acesso às atividades recreativas e culturais. 

Figura 1

Classe alta (direção)

Classe média (coordenação)

Classe operária (execução)

Questões

Sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, foi elaborado o documento 
“Cenários para o Bioma da Caatinga”, do qual extraímos o fragmento a seguir:

[...] uma caracterização econômica e social, ainda muito agregada para o bioma da caatinga, 

[...] aponta tendências [...] que foram identifi cadas para a região como um todo [...]:

§   esvaziamento do planejamento regional, da redução da capacidade de atrair 
investimentos privados e do descompromisso do Governo Federal com a região;

§  crescimento do PIB (produto interno bruto) e do PIB per capita acima da 
média brasileira. A economia torna-se cada vez mais urbana e terceirizada 
(área de serviços) às custas do setor agropecuário;
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Considerando as afi rmações feitas sobre capitalismo e desenvolvimento, 
você diria que o Nordeste é desenvolvido ou subdesenvolvido?

Justifi que a sua resposta.

Questões

  § crescente subutilização e sub-remuneração da força de trabalho com baixos 
níveis médios de escolaridade;

  §  difi culdade de acesso à terra, a outros ativos produtivos, à renda e ao conhecimento;

  § queda da taxa do investimento com relação ao PIB e na perda de importância 
do investimento público na formação bruta do capital fi xo;

  §  crescente de estreitamento do grau de abertura regional e um nível de 
absorção superior ao PIB;

  § heterogeneidade espacial em que a região semi-árida e a caatinga se distinguem 
como emblemática da pobreza, da desigualdade e da exclusão social.

(CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA CAATINGA, 2004, p. 116 e 117.)

1
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Analise um dos mapas em anexo sobre os índices de pobreza medidos pelo 
IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) em 2000 e responda:

a) todos os municípios do Nordeste têm grande concentração de 
pobreza? Sua distribuição é igual em todos os estados? Existem 
regiões, em cada estado, em que a pobreza se concentra em 
maiores ou menores índices?

b) localize no mapa o seu município ou a região onde ele se encontra. 
Qual o seu índice de pobreza? Compare com outra região que 
apresente esse índice bem diferente do verifi cado no seu município. 
Escreva um parágrafo, argumentando as possíveis causas para essa 
diferença.

2

Aula 7 Educação e Realidade 127



Aula 7 Educação e Realidade128



SINGER, Paul. Curso de introdução à economia política. 9.ed. Rio de Janeiro: Florense-
Universitária, 1984.

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de 
Cultura, 1961.

CASTRO, Josué Geografi a da fome. 4.ed. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1954.

Leituras complementares
Nos livros a seguir, você encontrará subsídios para entender melhor esta aula. Alguns 

termos e conceitos trabalhados, como valor, capital, crédito, investimento, estão defi nidos 
no primeiro livro de forma clara e objetiva. O segundo ajudará a entender a história da 
formação econômica da sociedade brasileira e a discussão sobre idéia de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. O terceiro é um estudo clássico que analisa a fome e as condições de 
pobreza no Nordeste.

Resumo
Nesta aula, discutimos as desigualdades existentes no Nordeste, usando como 
referência alguns índices de análise do desenvolvimento social, como estrutura 
e fatores produtivos, disponibilidade de bens e serviços e indicadores sociais.

Autoavaliação 
Para responder às questões construindo uma argumentação consistente, 
é necessário que você tenha conseguido entender as informações dadas. Se 
encontrou difi culdades na compreensão dos mapas ou do gráfi co utilizados, 
converse com o tutor e com outros colegas, buscando perceber as formas de 
interpretação.

Se você entendeu o mapa, mas teve difi culdade na redação das respostas, aproveite 
sua visita ao pólo para discutir com os colegas e comparar as redações feitas. Se 
necessário, consulte a bibliografi a complementar e tente refazer sua resposta.
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Observando a série histórica do índice de pobreza no Brasil, representada no gráfi co 
a seguir, escreva um texto tentando estabelecer hipóteses que expliquem a variação 
desse índice.

Aprofundamento

Figura 3

Desafi o

Quando for ao pólo, consulte o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil no 
site do IPEA (veja referências). Experimente construir mapas com os diferentes 
dados disponíveis.

Se você já aprendeu a interpretar um gráfi co de correlações, vale a pena tentar 
também construir diagramas de dispersão.

Escolha um ou dois mapas ou diagramas e tente estabelecer uma explicação 
para as fi guras encontradas.

IPEADATA - Pobreza - proporção de pesoas abaixo da linha da pobreza - (% população total)
www.ipeadata.gov.br
Dados inexistentes - 1980/1991/1994/2000
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Anexos

Comentário: Série baseada na Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. 
Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza. Linha 
de pobreza e Indigência: Número de domicílios familiares cuja renda per capita (incluindo 
rendimentos em espécie, mas sem imputação do valor do aluguel) é insufi ciente para 
adquirir cesta de produtos alimentares para suprir o mínimo per capita de calorias diárias 
recomendado pela FAO (2100 calorias) sem considerar idade, sexo ou qualquer outro atributo 
dos residentes do domicílio. A cesta de produtos alimentares é fi xa, porém diferenciada para 
as grandes regiões do país com base nos padrões alimentares dos domicílios de baixa renda 
(ou seja, os 20% mais pobres na distribuição de renda), observados na Pesquisa do Orçamento 
Familiar (POF) de 1996. Os preços dos produtos alimentares utilizados na valoração da Linha 
de Pobreza diferem por estado e, dentro desses, por regiões metropolitanas das quais se 
dispõe de informações na POF. O número de pobres, por sua vez, é determinado pelo número 
de família cuja renda é menor do que o valor em reais do orçamento recomendado pela 
FAO, multiplicado pelo inverso da participação do valor dos produtos não alimentares no 
orçamento de um domicílio padrão de baixa renda, que também se diferencia por grande 
região. Obs.: A PNAD não foi realizada nos anos de 1980, 1991, 1994 e 2000. A metodologia 
difere para os anos anteriores a 1980.

Fonte: Extraído do site do IPEA. Disponível em www.ipeadata.gov.br.

Pobreza - proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza - (% população total)

Periodicidade: Anual

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
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Aula

8

Formação do Nordeste
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Na última aula, “Capitalismo e desigualdade no Nordeste”, discutimos como se 
caracteriza a distribuição da riqueza e da pobreza no Nordeste, partindo da idéia de 
desenvolvimento. Usamos como referência índices como produtividade, mão-de-obra, 

presença de setores produtivos, renda per capita e estratifi cação social. A análise que você 
fez dos dados ao fi nal da aula mostra que a pobreza, a desigualdade social e os fatores que 
caracterizam o subdesenvolvimento estão presentes hoje.

Agora, propomos duas atividades, nas quais você retomará conhecimentos do Ensino 
Médio, buscando compreender como os elementos identifi cados na última aula se associam 
à produção econômica, cultural e social. Conforme vimos na aula 4, “Esferas da vida social”, 
para compreender esse conjunto de dados, precisamos retomar a sua formação histórica, 
considerando a dinâmica nacional. Uma vez compreendida a situação do Nordeste, propomos 
que volte para a linha do tempo da sua localidade construída na aula 3, “O município – 
aprofundando a pesquisa”, e faça uma relação entre os dois processos históricos.

Assim, na próxima aula, concluiremos a temática Nordeste, analisando como essa inter-
relação entre os fatores produtivos, culturais e sociais ocorrem atualmente.

Apresentação

Objetivo

Caracterizar os processos da formação econômica do Nordeste e 
compará-los com o que aconteceu no seu município no mesmo período.
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A ocupação do
espaço no Nordeste

É observando a forma como se deu a ocupação do espaço que podemos compreender 
o processo de formação do Nordeste. Para fazer as duas próximas atividades, 
sugerimos que você utilize os livros de História e Geografia do Brasil usados no 

Ensino Médio e Fundamental.

Atualmente, na divisão regional do IBGE, o Nordeste compreende nove Estados e é 
tradicionalmente analisado por quatro zonas: da mata, agreste, sertão e meio norte. 
Considerando a área de abrangência dos pólos do seu curso, nos centraremos nas três 
primeiras zonas.

Consulte livros didáticos, enciclopédias ou Internet e responda às questões a seguir.

Atividade 1

Caso precise procurar livros, sugerimos:

BRUNO, Ernani Silva. História do Brasil: geral e regional. São Paulo: Cultrix, 
1967. v.2. – Nordeste.

CASTELLI JR., Roberto; CABRINI, Conceição; MONTELLATO, Andrea. História 
temática. 2.ed. São Paulo: Scipione, 2005.

MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de ensino de geografi a: natureza, 
tecnologias, sociedades: geografi a do Brasil. São Paulo: Moderna, 2001.

NADAI, Elza; NEVES, Joana. História do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997.

VICENTINO, Claudio; DORIGO, Gianpaolo. História do Brasil. São Paulo: 
Scipione,1997.
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Selecione os textos referentes à região Nordeste. Dependendo do 
autor do livro didático ou do site, você encontrará as informações 
concentradas em uma parte ou dispersas ao longo dos capítulos ou 
links. Releia os textos e preencha a tabela a seguir.

Questões

Pesquise a divisão regional do Brasil e transcreva nos espaços 
para resposta.

  § o conceito de região segundo o IBGE;

  § as regiões atuais do Brasil;

  § estados da região Nordeste;

2

1
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Sugestões para o preenchimento:

Características físicas:

  § clima

  § vegetação

  § localização

Ocupação da área

  § quando e como se deu a ocupação da área

Atividades econômicas principais:

  § pólos industriais

  § monocultura (cana, algodão, fruticultura etc.)

  § gado e pecuária

  § agricultura de subsistência

Modo de vida

  § comidas típicas

  § festas e tradições

  § espaço de moradia característico

Características práticas e sociais

  § principais cidades

  § áreas pobres e áreas menos pobres

  § tipo de propriedade rural (fazenda,sítios, parceria-meieiro, trabalho assalariado, empresa 
agrícola)

  § presença de movimentos sociais como MST, CPT, Federações de Trabalhadores

  § presença ou não de sedes de  instituições de ensino superior

Desenho

  § represente visualmente uma síntese da zona
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O conceito de região tem mais de uma defi nição. Por exemplo, Francisco de 
Oliveira (1988, p. 29-30) defi ne-a a partir de uma análise do modo de produção 
capitalista, contrapondo-se ao conceito geográfi co de “uma síntese inclusiva da 
formação sócio-econômica-histórica baseada num certo espaço característico”, 
dizendo que “regiões são apenas espaços sócioeconômicos onde uma das formas 
do capital se sobrepõe as demais” 

Milton Santos (2001) propõe o estudo geográfi co a partir da defi nição de território, 
como meio técnico-científi co-informacional em contraposição à idéia de que o 
território é defi nido pelo meio natural. (Ver aprofundamento)

Localize a zona em que o seu município se encontra. Compare as 
características da sua cidade (ver aulas sobre o Município) com as 
informações da tabela anterior.

3
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A formação histórica
Em 1990, no Nordeste, se localizavam:

  § 55% dos analfabetos do País (Fundação IBGE);

  § 55% dos indigentes brasileiros (IPEA);

  § 45% das famílias pobres do Brasil (com rendimento per capita inferior a meio salário 
mínimo);

  § 50% das pessoas com consumo calórico muito baixo.

Como esse quadro se formou? Vamos trabalhar inicialmente com a explicação construída 
por Manoel Correia de Andrade (1984), presente no texto 1 em anexo. Retome o material das 
aulas “A formação da sociedade” (aula 5) e “A sociedade capitalista” (aula 6) para auxiliar o 
seu entendimento.

Leia com atenção o texto 1 em anexo. Procure no dicionário e nos livros de 
História e Geografi a as palavras que você não conhece o signifi cado.

Pode-se, a partir dos argumentos de Andrade, pensar em três grandes períodos que 
serviram de base para a formação do Nordeste:

  § da Colônia (1500) à República Velha (1930);

  § República Nova – ou industrialização do Brasil;

  § pós SUDENE – industrialização do NE.

No primeiro período, destacam-se: a formação das oligarquias, dos latifúndios e a 
herança da escravatura, com a utilização da mão de obra e uma recusa à mecanização.

No segundo e terceiro, evidenciam-se as características de uma industrialização na 
segunda revolução industrial, que gerou três tipos de indústria: a de base, a intermediária 
e a de consumo.

Atividade 2
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Escreva uma definição dos termos em negrito nos parágrafos 
anteriores, considerando o que já estudou sobre a Segunda Revolução 
Industrial (aula 6 – “A sociedade capitalista”).

1

Cite exemplos de atividade econômica existente em seu estado: 
um ligado ao período pré-industrialização e outro, ao período 
pós-industrialização.

Questões

2
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Retome os exemplos citados, situe-os quanto ao seu início, caracterize 
a infra-estrutura necessária e os aspectos sociais e culturais ligados 
às atividades escolhidas.

Use elementos do texto de Manoel Correia de Andrade (1984) para 
caracterizar o papel dessas atividades na atualidade.

Retome o material que você organizou sobre o seu município nas aulas iniciais. Releia as 
informações e acrescente na sua linha do tempo (aula 3) os períodos mencionados no 
texto de Manuel Correia de Andrade (1984). Reveja os itens que compõem os aspectos 

naturais, políticos, institucionais, as construções e as mobilizações. Acrescente um comentário 
para cada um dos períodos, descrevendo o que ocorria no Brasil e no Nordeste.

Atividade 3

3

4
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A obra de Manoel Correia de Andrade sobre o Nordeste é uma referência fundamental 
para compreender o texto 1, reproduzido em anexo. Indicamos dois livros. O primeiro (1983) 
é um resumo das idéias do autor, em que analisa a formação do NE a partir de uma leitura 
antropológica, histórica e sociológica. O segundo é a obra básica que gerou as seguintes e 
contém uma análise, tendo como referência as zonas da mata, agreste, sertão e meio norte; 
foi escrita em 1962 e sucessivamente revista e atualizada. A sétima edição, de 2005, traz, além 
do texto original revisto, mais uma parte que trata do Nordeste no fi nal do século XX e suas 
perspectivas para o início do século XXI.

ANDRADE, Manoel Correia. O Nordeste e a questão regional. 2.ed. São Paulo: Ática, 1983. 
(Série princípios).

ANDRADE, Manoel Correia. A terra e o homem no Nordeste. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1973.

ANDRADE, Manoel Correia. A terra e o homem no Nordeste. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2005.

Francisco de Oliveira (1988) já foi indicação de leitura em aulas anteriores, mas nesta 
passa a ser uma das referências básicas, uma vez que o tema central do livro é a formação 
econômica e social do Nordeste.

OLIVEIRA, Francisco. Elegia para uma re(li)gião. São Paulo: Paz e Terra, 1988.

Uma das poucas obras que trata especifi camente da história das regiões do Brasil.

BRUNO, Ernani Silva. História do Brasil: geral e regional. São Paulo: Cultrix, 1967.  (Nordeste, 2).

A abordagem de Milton Santos (2001) para a compreensão do Brasil contemporâneo 
é trabalhar a partir de território como meio técnico-científi co-informacional: o recorte é 
feito pelo conjunto de condições materiais, sociais, jurídicas e políticas característico da 
disponibilidade de conhecimentos, técnicas e informações. Assim, estudam-se a constituição 
dos meios – através da infra-estrutura, do sistema fi nanceiro, da produção do conhecimento 
– e a reorganização da produção através dos seus ciclos e fl uxos. Essa abordagem evidencia 
o papel da ciência e da tecnologia nos processos econômicos e sociais, um dos objetos desta 
disciplina e assunto de aulas posteriores.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do séc. XXI. 
Rio de Janeiro: Record, 2001.

Leituras complementares
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Resumo
A formação social do Nordeste indica como o seu espaço foi ocupado e as 
relações que estabeleceu com os processos econômicos e políticos nacionais e 
internacionais. Apesar de existirem várias formas de análise, os diferentes autores 
convergem quanto à idéia de que o Nordeste ainda é um espaço de pobreza, 
mesmo após o processo de industrialização promovido pela SUDENE. Não sendo 
uma região homogênea, apresenta focos de desenvolvimento diferenciado e é um 
espaço onde convivem modos de vida característicos de uma fase pré industrial 
e industrial, simultaneamente.

Autoavaliação 

Nesta aula, foram solicitadas três atividades.

A primeira foi um exercício de síntese de conteúdos que você estudou ao longo do 
Ensino Médio e Fundamental. Se teve difi culdades em realizá-la, sugerimos que 
procure a ajuda do tutor e veja como os seus colegas resolveram-na.

1

A segunda atividade dependeu da leitura e interpretação do texto de Manoel Correia 
Andrade (1984). Sugerimos que você discuta a leitura do texto com os colegas na 
sua visita ao pólo, enriquecendo a sua compreensão sobre o assunto.

2

Já a terceira atividade solicitou uma relação da sua localidade com o Nordeste e o 
Brasil. Aqui, vale a pena marcar uma reunião com outros colegas para que construam 
coletivamente uma síntese da realidade local e do seu contexto.

3
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O texto 2 do anexo faz parte do livro de Milton Santos e Laura Silveira (2001), o qual 
reúne dados sobre o Brasil contemporâneo ordenados sob o conceito de território 
como meio técnico-científi co-informacional, com base material e de conhecimento-
informação que organizam a produção do território.

Os diferentes capítulos tratam, por exemplo, das construções, irrigação e barragens, 
portos e aeroportos, energia elétrica, círculos de cooperação e circuitos espaciais de 
produção; fl uxos aéreos, ferroviários, sistema fi nanceiro, (re)distribuição da população, 
entre outros.

Ao discutir uma reorganização produtiva do território, propõe “quatro Brasis”, 
caracterizando quatro regiões: a Concentrada, formada pelo Sul e pelo Sudeste; o 
Brasil do Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia.

A Região Nordeste aparece caracterizada em dois textos curtos, reproduzidos no texto 
2 em anexo, e para descrevê-la hoje, os autores remetem a fatores ligados a sua 
formação.
Identifi que esses fatores no texto de Santos (2001) e verifi que como são tratados 
no texto de Andrade (1984). Escreva a sua refl exão.

Aprofundamento
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Escolha um dos textos literários sugeridos como leitura complementar na 
primeira aula, “O Nordeste”.

Compare a descrição feita na literatura com as leituras dos autores tratados nesta 
aula, assinalando os elementos comuns, ainda que escritos de forma diferente:

  § oligarquias: barões da cana de açúcar e coronéis do sertão;

  § migração;

  § pobreza;

  § clima;

  § latifúndio;

  § pequena produção agropecuária.

Escolha uma passagem em que apareça o ponto de vista dos personagens que 
formam a elite e um trecho que expressa o ponto de vista dos pobres. Como eles 
explicam o seu modo de vida?

Escreva um pequeno texto relacionando a visão de mundo dos personagens com 
a formação histórica do Nordeste.

Desafi o
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Texto 1

A questão regional: o caso do Nordeste brasileiro

Manoel Correia de Andrade 

in: MARANHÃO, Sílvio (Org.) A questão do Nordeste: estudos sobre a formação histórica, 
desenvolvimento e processos políticos e ideológicos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

[...] O desequilíbrio planejado e produzido

O desequilíbrio existente, porém, não é um produto das condições naturais, [...], nem das 
condições étnicas, mas o resultado de um processo histórico que nos foi desfavorável. Assim, 
com o descobrimento e o início da ocupação do território brasileiro, o Nordeste, capacitado 
que estava a produzir açúcar e estando geografi camente mais próximo da Europa, foi eleito 
para fornecer este importante produto. Daí o emprego de capitais judeus e holandeses na 
derrubada da fl oresta, na construção de engenhos de açúcar e no tráfi co de escravos africanos. 
Daí também o surgimento de cidades importantes como Salvador e Olinda e a penetração para 
o interior à procura de minerais preciosos, de braços para o trabalho e de áreas de criação para 
a produção dos animais necessários ao crescimento da produção açucareira. A luta contra a 
Holanda, no século XVII, não só desorganizou a produção açucareira como levou os holandeses 
e ingleses a desenvolverem a cultura da cana nas Antilhas, que passaram a concorrer com o 
Nordeste, fazendo este decair. A decadência do Nordeste só não foi mais acentuada porque 
com a revolução industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, intensifi cou-se a 
cultura do algodão na região, sobretudo no Agreste e no Sertão onde dominavam climas semi-
úmido e semi-árido. A descoberta do ouro nas Gerais, porém, já havia feito surgir uma região 
economicamente mais dinâmica no País e, apesar do surto algodoeiro, grande quantidade 
de escravos africanos do Nordeste foi vendida para a área das Minas. O Nordeste passou a 
perder importância para o Sudeste que cresceu, a princípio com a mineração e, posteriormente 
(no século XIX), com a expansão da cultura do café. E o surto cafeeiro, que dominaria todo 
o século XIX e as primeiras décadas do século XX, permitiu o crescimento populacional, o 

Anexo
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desenvolvimento de obras de infra-estrutura – estradas, portos, escolas, hospitais, etc. – e a 
implantação de uma indústria de bens de consumo, bastante expressiva. Permitiu também a 
formação de uma burguesia urbana, em grande parte de origem não lusitana, que passou a 
compartilhar do mecanismo de poder com a velha oligarquia que estruturou no poder federal, 
com a chamada República Velha, através da “política dos governadores”, pela qual os paulistas 
e mineiros se alternavam no exercício da Presidência da República, dando a oportunidade a 
Estados considerados de segunda ordem – Maranhão, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro – a 
darem os Vice-Presidentes. A chamada de política “café-com-leite” por serem os dois grandes 
Estados produtores de café – São Paulo – e de leite – Minas Gerais.

A queda do preço do café, ocorrida nas primeiras décadas do século XX [...], e a crise econômica 
de 1929 provocaram o desmoronar de um sistema artifi cial e a chegada ao poder dos gaúchos, 
sob o comando de Getúlio Vargas. Com a Nova República, passou o Estado a exercer uma 
infl uência mais direta na economia, defendendo posições intervencionistas, a desenvolver 
uma política de industrialização e a permitir a organização dos trabalhadores em sindicatos 
e em federações a nível estadual sob a tutela do Estado [...]. Em sua política intervencionista 
foram criados órgãos específi cos para a defesa das estruturas de produção por setores, como 
o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto do Cacau. O primeiro, tentando evitar a débâcle 
da agroindústria açucareira nordestina, procurou canalizar a produção, estabelecendo cotas 
de produção por Estados e por empresas; e o segundo procurou modernizar e estabilizar a 
agricultura do cacau no sul da Bahia. A política do IAA evitou a queda da produção a curto 
prazo, contribuiu, pela sustentação e garantia de preços compensadores e pela eliminação da 
concorrência de outras regiões, para esclerosar a referida indústria, fazendo com que ela, longe 
de ser um fator de desenvolvimento, se tornasse um fator de freio ao mesmo, contribuindo 
para a acentuação do desequilíbrio entre as regiões do País.

A oligarquia do Sudeste organizou o seu sistema de poder no período colonial, se enriqueceu com 
o surto do café no período Imperial e na Primeira República e soube adaptar-se a compartilhar o 
poder com outro grupo gerado e formado com o crescimento industrial propiciado pela acumulação 
oriunda da cafeicultura. Este grupo detém um grande poder sobre o País, face ao acordo existente 
entre ele e a tecnocracia que nos últimos anos implantou um modelo de desenvolvimento 
concentrador, possibilitou o enriquecimento de determinados grupos nacionais em níveis nunca 
antes conhecidos no País, provocou o desenvolvimento industrial a níveis não alcançados antes, 
com uma grande participação do capital estrangeiro, e determinou, ao lado da concentração 
fi nanceira, uma ponderável concentração geográfi ca. Assim, o modelo concentrou a renda tanto 
do ponto de vista fi nanceiro, em termos de empresas e grupos econômicos, como também em 
termos geográfi cos, permitindo que o Sudeste se tornasse cada vez mais rico e que o crescimento 
das demais regiões se fi zesse em função dos interesses e do crescimento dessa região. Daí a política 
de povoamento e ocupação acelerada e profundamente danosa à ecologia do Centro-Oeste e da 
Amazônia, daí também a política de crescimento industrial dependente do Nordeste. O Sudeste, 
como tem ocorrido em numerosos países capitalistas, cresce em detrimento das regiões marginais 
que se tornam cada vez mais dependentes.
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As alternativas em busca de um equilíbrio

O processo de empobrecimento do Nordeste chegou a tal ponto que em 1960 a região detinha 
31,6% da população do país e produzia apenas 15% do PIB nacional. [...] O movimento 
migratório da região para o Sudeste, que se acentuava desde a década de trinta (1931/40), 
quando se realizaram grandes obras de modernização no Rio de Janeiro e São Paulo e se fez 
a ocupação do norte do Paraná, não foi detido. Milhares de nordestinos, utilizando caminhões 
e ônibus em péssimas condições, se transferiam para a região mais dinâmica à procura de 
trabalho, provocando uma grande campanha de imprensa a respeito do problema. Estes seriam 
utilizados na abertura de novas frentes agrícolas no Mato Grosso do Sul e em Goiás e, em 
seguida, na construção de Brasília. Constatava-se assim que a política de intervenção do 
governo Federal na região não fora bem-sucedida, apesar da dança das siglas que iniciou no 
começo do século e que ainda não terminou.

[...] Assim, todas as políticas oficiais, se não tiveram explicitamente uma orientação 
conservadora, de consolidação e fortalecimento das estruturas existentes, na realidade agiram 
neste sentido. A política energética, iniciada com a construção da Usina Hidroelétrica de Paulo 
Afonso, também viria fortalecer o desenvolvimento das indústrias e garantir o abastecimento 
doméstico das cidades, sobretudo das principais, das mais populosas, em detrimento da 
população rural da área. População que muitas vezes sofreu o impacto das obras ao ser 
transferida das áreas inundadas.

Um sentido reformista seria dado a partir de 1959, com a criação da SUDENE, que anunciava 
no famoso relatório do GTDN, a necessidade de uma reestruturação fundiária, tanto através da 
implantação de propriedades familiares na região açucareira como de expansão da fronteira 
agrícola, prevendo ainda, ao lado da implantação de obras de infra-estrutura, o desenvolvimento 
da industrialização. Pela primeira vez um documento ofi cial admitia que o subdesenvolvimento 
da região não resultava de condições naturais, mas do processo de crescimento, de povoamento 
e de exploração destes recursos.

Passando vinte anos observa-se que a SUDENE contribuiu para a dinamização da 
vida econômica da região, para desenvolvimento das indústrias e dos serviços, para a 
modernização parcial da agricultura, mas não levou a região a se desenvolver em ritmo 
semelhante ao do País, [...].

[...] Isto se deu porque as classes dominantes e os grupos do Sudeste, aliados às transnacionais, 
souberam utilizar os instrumentos criados pela SUDENE, em seu benefício. Assim, no que diz 
respeito à agricultura, passaram a dispor de instrumentos de modernização a baixo preço e 
que não foram acompanhados de uma legislação que benefi ciasse o pequeno proprietário e 
trabalhador sem terras. Passaram a dispor de crédito mais abundante e de fácil acesso, de um 
tecnologia mais moderna, de informações mais seguras e de um sistema de escoamento mais 
efi ciente, sem que se criassem obrigações para com os trabalhadores que seriam substituídos 
pelas máquinas ou pelas novas variedades de culturas que utilizavam mão-de-obra menos 

GTDN

SUDENE-GTDN. 
Uma política de 
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econômico para o 

Nordeste. 2.ed. Recife, 
1967.
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intensamente. Também as culturas fi liadas ao grupo da grande lavoura tiveram uma maior 
capacidade de expansão, fazendo desaparecer as culturas alimentícias e fazendo também com 
que o Nordeste dependa cada vez mais da importação de alimentos oriundos do Sudeste. [...]

A política de industrialização foi feita sem levar em conta o problema do desenvolvimento dos 
grupos empresariais da região, fazendo com que aqueles mais poderosos e ricos de outras 
áreas, [...], desalojassem os grupos locais e se apropriassem da atividade industrial, atividade 
que se benefi ciava dos subsídios governamentais, da isenção de impostos concedidos pelos 
Estados e municípios, da mão-de-obra barata e às vezes também da obtenção de matéria prima 
local por baixo preço. A falta de uma visão espacial do problema provocou ainda a concentração 
das novas indústrias em determinados centros urbanos de maior expressão populacional, 
acelerando o crescimento dos mesmos e intensifi cando o êxodo tanto do campo para a cidade 
como do interior para o litoral. Esta ignorância do espaço está contribuindo, naturalmente, para 
a criação de desequilíbrios infra-regionais tão sérios como os inter-regionais.

[...] Também deve-se levar em conta que, com uma grande extensão territorial, o Nordeste é 
muito mais um amálgama de regiões do que uma região – no sentido geo-sócio-econômico 
da palavra – e muitas vezes existem interesses confl itantes entre as várias áreas. Ainda mais, 
fazendo parte de um País cujo nível de desenvolvimento varia consideravelmente de um região 
para outra, a política de desenvolvimento do Nordeste não pode ser feita como se fosse 
aplicada em uma unidade fechada, em uma parte de um todo, mas de forma que contribua 
para harmonizar e não para separar das demais regiões [...].

Texto 2

O Brasil: território e sociedade no início do séc. XXI

Milton Santos e Maria Laura Silveira

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do
séc. XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.

O Nordeste, incluindo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Bahia, é uma área de povoamento antigo, onde a constituição do meio mecanizado se deu 
de forma pontual e pouco densa e onde a respectiva circulação de pessoas, produtos, informação, 
ordens e dinheiro era precária, tanto em razão do tipo e da natureza das atividades (sobretudo uma 
agricultura pouco intensiva) como em virtude da estrutura da propriedade. Alicerçada sobretudo 
no trabalho, essa agricultura evidencia baixos índices de mecanização (um trator para cada 148 
habitantes agrícolas e uma máquina de colheita para cada 1.373 habitantes agrícolas) se comparada 
com a Região Concentrada e com a região Centro-Oeste.



Aula 8 Educação e Realidade160

Herança da antiguidade da ocupação econômica, realizada no período pré-mecânico, o número 
de núcleos urbanos é grande em virtude da baixa mecanização do território, sua densidade 
é relativamente importante, mas a taxa regional de urbanização é baixa. Se as aglomerações 
são numerosas, a urbanização é, de modo geral, raquítica. São causas e conseqüências da 
fraqueza da vida de relações, formando um círculo vicioso.

A infl uência do fenômeno da globalização e a instalação do meio técnico-científi co-informacional em 
certas manchas do território regional, como nas áreas irrigadas (o caso do vale do São Francisco), 
vão-se dar sobre um quadro socioespacial praticamente engessado. Essa situação abre a perspectiva 
de importantes fraturas na história social, com mudanças brutais dos papéis econômicos e políticos 
de grupos e pessoas e também de lugares. (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 271-272)

O caso de Goiás é emblemático. Durante praticamente quatro séculos o Estado é, do ponto 
de vista da produção, um verdadeiro espaço natural, onde uma agricultura e uma pecuária 
extensivas são praticadas ao lado de uma atividade elementar de mineração. Da construção de 
Goiânia, inaugurada nos anos 30, não se conhecem sistematicamente os efeitos dinâmicos. 
Sabe-se, porém, que o novo urbano chega antes da modernização rural, da modernização dos 
transportes, da modernização do consumo e, de modo mais geral, da modernização do país. 
Com a redescoberta do cerrado, graças à revolução científi co-técnica, criam-se as condições 
locais para uma agricultura moderna, um consumo diversifi cado e, paralelamente, uma nova 
etapa da urbanização, em virtude também do equipamento moderno do país e da constituição 
de Brasília, que podem ser arrolados entre as condições gerais do fenômeno. Graças às novas 
relações espaço/tempo, cidades médias relativamente espaçadas (em contraste com áreas de 
velha urbanização, como o Nordeste) se desenvolvem com rapidez; e assim, reforçada, Goiânia 
pode pretender a condição metropolitana, apesar de sua proximidade com Brasília.

Outra é a realidade do Nordeste, onde uma estrutura fundiária desde cedo hostil a uma melhor 
distribuição de renda, a um maior consumo e a uma maior terceirização ajudava a manter 
na pobreza milhões de pessoas e impedia uma urbanização mais expressiva. Por isso, a 
introdução de inovações materiais e sociais iria encontrar a grande resistência de um passado 
cristalizado na sociedade e no espaço, atrasando o processo de desenvolvimento. Um antigo 
povoamento, assentado sobre estruturas sociais arcaicas, atua como freio às mudanças sociais 
e econômicas, acarretando o retardamento da evolução técnica e material e desacelera o 
processo de urbanização. Esta se apresenta recentemente menos dinâmica no Nordeste, se 
comparada a outras áreas do país. (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 275-276)
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Aula

Nordeste hoje





Apresentação

Na aula 8, “Formação do Nordeste”, situamos historicamente a região e as suas 
características socioeconômicas, especialmente a partir do fi nal da década de 50, 
momento em que se desencadeia um processo de intervenção com o objetivo de 

promover o desenvolvimento e crescimento econômico e social. Nas atividades propostas, 
você cruzou os dados do processo da formação regional com a história do seu município.

Agora, focalizaremos alguns aspectos que caracterizam as mudanças ocorridas 
nas diversas esferas da vida social, especialmente nas últimas décadas. Esse período foi 
marcado pela constituição de outras alternativas de atividades econômicas, como o turismo, 
a fruticultura, as novas indústrias e o comércio que se instalaram na região. Na prática social, 
observam-se alterações nas relações de poder, com a quebra das velhas estruturas oligárquicas 
e a formação de novos atores. Nas cidades, o crescimento é visível: a verticalização enquanto 
traço marcante da arquitetura e o incremento do comércio e dos serviços constituem elementos 
que impõem uma nova dinâmica à vida das cidades. Contudo, os indicadores socioeconômicos 
revelam a permanência das desigualdades e da exclusão como questões que confi guram a 
realidade do Nordeste.

Objetivo
Analisar a situação atual do Nordeste, considerando os aspectos 
políticos, econômicos e culturais. Relacionar com as características do 
seu município e rever os problemas identifi cados na aula “O município 
– aprofundando a pesquisa”.
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É possível identifi car as mudanças ocorridas nas duas últimas décadas na região Nordeste, 
tanto na prática produtiva quanto como na social e simbolizadora.

A seguir serão apresentados conjuntos de informações, tomando como referência cada 
uma dessas esferas, como um resumo das principais características que podem ser observadas 
no cenário da região. Para estabelecer relações entre elas e compreendê-las melhor, retome as 
leituras e anotações feitas em aulas anteriores e utilize as leituras complementares indicadas 
nesta aula.

Observando no Atlas do Desenvolvimento Humano (2003) os indicadores sociais, como 
você fez na aula 7 ,“Capitalismo e desigualdades no Nordeste”, verifi camos que os índices:

  § Econômicos (PIB, renda per capita etc.) não só se elevaram nos últimos anos, mas 
também tenderam a se aproximar mais da média nacional;

  §  Educacionais e o acesso domiciliar à infraestrutura básica, como ao abastecimento de 
água, vem piorando quando comparados com o resto do país;

  § De concentração da riqueza e, portanto, da renda regional, cresce no período.

Esses dados mostram que as políticas sociais recentes foram insufi cientes para diminuir 
as desigualdades inter e intra-regionais.

Segundo o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera Caatinga (2004), a situação de 
pobreza, desigualdade e exclusão é revelada pela:

  § Concentração da propriedade de terra;

  § Concentração de renda;

  § Pobreza (em 2000, 42 % dos pobres do Brasil viviam no Nordeste);

  § Baixa escolaridade e acesso precário ao conhecimento;

  § Precariedade nas condições de moradia.

Conselho Nacional 
da Reserva da 

Biosfera Caatinga 
(2004)

O documento toma como 
base os dados referentes a 
1999 e 2000 dos seguintes 

órgãos ofi ciais: IBGE, 
INCRA, PNUD

(CONSELHO ..., 2004).

O Nordeste:
avanços e permanências
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Mudanças ocorridas
no Nordeste

O Nordeste modifi cou sua base produtiva adotando padrões modernos, ainda que em 
bolsões localizados, na agricultura, na indústria e nos serviços.

Na esfera produtiva

  §  Na região, uma grande parte da população é economicamente ativa, mas também é 
signifi cativo o número de pessoas ocupadas recebendo até dois salários mínimos. Dos 
trabalhadores que contribuem para a Previdência Social, grande parte não tem carteira 
assinada: são os chamados autônomos.

  § Ainda existe em diversas áreas rurais o trabalho de parceria, diaristas, meeiros, os 
contratos de arrendamentos de terras. O trabalho assalariado que ocorre em áreas 
com plantio de monocultura e de irrigação é na sua maioria, temporário, nas épocas de 
plantio e colheita, realizado pelos bóias-frias. Mas, é na agricultura de base famíliar que 
concentra-se a maior parte da população agrícola ocupada.

  §  Nos últimos dez anos, cresceu o número de áreas desapropriadas e, consequentemente, a 
quantidade de pessoas benefi ciárias da reforma agrária. Dos quase 5.600 assentamentos 
do INCRA, 46% estão localizados no Nordeste (BRASIL, 2005a). Dessa forma, nessa 
região, há mais de um milhão de pessoas morando em projetos de assentamentos.

  § O processo de reforma agrária foi acelerado pelos movimentos sociais, como Movimento 
Sem Terra (MST) e os sindicatos rurais, que têm empreendido lutas em prol da 
democratização do uso da terra. Conforme Leite et al (2004), o crescente número de 
assentamentos na região Nordeste tem modifi cado a dinâmica local e o seu entorno.

  §  Nesse processo, verifi ca-se um crescimento nas economias micro-regionais, devido aos 
recursos da Previdência Social (aposentadoria rural), dos recursos públicos aplicados nos 
programas de habitação e produção para os projetos de assentamento e os programas 
de combate à fome.

  § O turismo expandiu-se em toda a costa nordestina que transformou-se num destino 
bastante procurado, não apenas pelos próprios nordestinos, mas por outros brasileiros 
e também estrangeiros. O turismo litorâneo vem ampliando sensivelmente as economias 
dos estados, seja pela aquisição de produtos, serviços de hospedagem (hotéis, bares, 
restaurantes), entretenimento e transporte, seja pelo incremento do comércio de produtos 
artesanais e geração de empregos diretos e indiretos (ligados às atividades que crescem 
ao seu redor). Além da costa nordestina, existem também alguns roteiros de turismo rural, 
religioso e aventureiro que adentram os sertões: a Semana Santa em Nova Jerusalém, as 
festas de vaquejadas, os ralis e rapéis, os circuitos de fazendas e de sítios arqueológicos.
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  § Os investimentos no processo de exploração do petróleo e do gás natural também 
modifi cam a região. Um exemplo é o pólo de Gás-Guamaré/RN.

  § A criação de camarões em cativeiro expande a carcinicultura no Ceará, no Rio Grande 
do Norte e em outras áreas costeiras, alterando os manguezais e a vida das populações 
que deles dependem.

Paralelamente, ocorrem mudanças na infra-estrutura.

  § Amplia-se e moderniza-se a rede portuária e de aeroportos. O Nordeste possui bases 
que viabilizam os processos de transporte de passageiros e de cargas comerciais, em 
condições competitivas com as outras regiões do país.

  § Embelezamento da orla marítima, com alagargamento de avenidas e abertura de estradas 
e rearranjo dos espaços urbanos, revalorizando as regiões centrais das capitais, com a 
criação de áreas de comércio e lazer.

  § Substituindo o uso frequente do carro pipa, em vários estados foram construídas adutoras 
que abastecem com  águas para o consumo humano e agricultura vários municípios. 
Por exemplo, no RN, as águas da Lagoa do Bonfi m, situada na Zona da Mata, são 
transportadas por tubulações levando água às populações do sertão. Há também um 
projeto do governo brasileiro para  a transposição de águas do Rio São Francisco para 
diversas áreas do Nordeste.

Na esfera social

Conforme o documento Cenário para o Bioma da Caatinga (CONSELHO..., 2004), apesar 
das mudanças na esfera produtiva, com o desempenho da economia em diversos setores, 
serviços e comércios:

  § A concentração da propriedade da terra e de renda, o elevado índice de pobreza, as 
precárias condições de acesso à escolaridade ainda fazem parte do cenário social da 
região. Por exemplo, entre pessoas que vivem nas áreas de assentamento na região, 
45% são analfabetas (BRASIL, 2005a);

  § A seca continua sendo um problema social agudo, levando praticamente toda a população 
de trabalhadores rurais e pequenos produtores a buscar programas assistenciais do 
Governo a cada estiagem mais prolongada;

  §  No campo da política, observam-se mudanças nas relações de poder com alterações 
das velhas estruturas oligárquicas, as quais durante muito tempo detiveram o poder de 
mando na região.
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Na esfera simbólica

  § Do ponto de vista da cultura, as formas tradicionais – cordel, embolada, xilogravura, 
bumba-meu-boi, festas juninas, maracatu, vaquejadas, banda de pífanos, artesanato 
fi guraritivo, rendas, bordados, cerâmica e os objetos de couro – permanecem fazendo 
parte da vida de grupos específi cos. E junto com o romance regional, as histórias 
de cangaceiros, são imagens que, representando o sertão nordestino, tornam-se 
objetos de divulgação da região: viram logomarcas de eventos, estão nos folders dos 
hotéis e nos anúncios de produtos regionais. Têm um papel especial na atração dos 
turistas, tornando-se alternativas econômicas com ampliação da comercialização do 
artesanato, da promoção das festas típicas e das manifestações dos grupos ligados 
à cultura tradicional.

  § A revitalização dos centros das capitais modifi ca a paisagem, ao recuperar antigos prédios 
e áreas, altera a sua utilização: velhas prisões viram centros de venda de artesanato; 
casarões (solares) dos barões da cana-de-açúcar e dos coronéis do gado e estações de 
estrada de ferro desativadas passam a ser casas de cultura com exposições, espetáculos, 
abrigando grupos locais de dança e teatro; mercados públicos ganham uma estrutura 
padronizada, tornando-se pontos de lazer, além da venda de produtos regionais; armazéns 
portuários passam a ser articulados em áreas que concentram bares, boates, livrarias, 
com espaços abertos utilizados para shows e espetáculos de rua. Regiões de Salvador, 
Olinda e São Luís são consideradas Patrimônios Históricos da Humanidade pela UNESCO, 
sendo recuperadas e preservadas. Em todas as capitais, prédios públicos, casas de 
personagens históricos, igrejas e monumentos também são tombados, tornando-se 
protegidos por leis de Patrimônio Histórico Cultural e constituindo-se em museus e 
rotas turísticas.

  § As leis de incentivo à cultura possibilitam ações tanto dos poderes locais, articulando 
políticas específi cas, como de grupos autônomos com propostas diversifi cadas. 
Assim, surgem projetos de ação cultural, promovendo a formação, a consolidação, 
a difusão da produção artística local e a criação de pólos, como o de cinema, no 
Ceará, o de música, na Bahia, e festivais de música, teatro, cinema nas capitais e 
cidades de médio porte.

  § Novos atores sociais são constituídos, como grupos políticos, associações, organizações 
não governamentais (ONGs) desempenhando um papel essencial na implementação de 
políticas públicas e servindo de mediadores entre projetos governamentais e comunidades 
locais;

  § As elites urbanas são renovadas, a expansão das atividades atraem empresários de 
diversos setores e regiões do país que passam a investir particularmente nas principais 
cidades da região. 
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  § Amplia-se a rede de ensino superior com o aumento das instituições particulares e a criação 
de universidades estaduais onde ainda não existiam. Criação de centros poliesportivos 
públicos, inclusive em cidades de menor porte, como também a disseminação de 
academias e escolinhas de esporte particulares. Os grupos artísticos e associações 
comunitárias promovem ofi cinas de artes. O aumento do número de estabelecimentos 
públicos de educação fundamental e média permite o acesso quase integral às séries fi nais 
do ensino fundamental. A implementação da Educação de Jovens e Adultos na escola 
regular, os programas de alfabetização e o atendimento à portadores de necessidades 
especiais são conquistas ainda em consolidação.

  § Do ponto de vista da comunicação e informação, surgem as rádios FM, tanto em 
parceria com emissoras locais como integradas a redes nacionais, as TVs deixam de ser 
retransmissoras e passam a ter produção local, propiciando o crescimento de empresas 
ligadas ao marketing e à propaganda. Nas capitais, chegam os complexos de salas de 
cinema vinculadas a redes nacionais de exibidores, possibilitando a simultaneidade dos 
lançamentos nacionais e permanência de fi lmes por mais tempo na bilheteria. As grandes 
cidades passam a fazer parte dos roteiros das turnês de peças de teatro e da apresentação 
de grupos e artistas nacionais. A Internet interliga todos os centros de médio porte e, em 
alguns estados, até as cidades pequenas.

  § Espetáculos, com artistas nacionais em ginásios e estádios, se multiplicam e criam 
espaços próprios para shows de massa, fi xos ou itinerantes, como circos, vilas da folia, 
áreas de estacionamento e grandes casas de espetáculos. Dependendo da localização e 
dos empresários, atendem às demandas de diferentes tipos de público, mas veiculam 
sempre os artistas que se consagram (nacional ou localmente) nas mídias, com destaque 
para o rádio.

  § Surgem parques aquáticos, balneários, rede hoteleira que abrange desde pousadas isoladas 
até cadeias internacionais de hotéis, espaços próprios para convenções e centros culturais 
múltiplos, permitindo a sua utilização em eventos culturais, científi cos de vários portes.
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Na aula “O município – aprofundando a pesquisa”, você escreveu 
um texto sobre o principal problema que identifi cou na sua cidade. 
Para tanto, considerou os dados organizados no esboço de mapa e 
na linha do tempo.

Na última aula, “Formação do Nordeste”, retomou a linha do tempo, acrescentando 
informações relativas ao que acontecia no Brasil e no Nordeste no período 
pesquisado.

Analise o texto que produziu, apontando o problema do município, acrescen-
tando novos aspectos e mudando a argumentação feita, quando necessário. 
Para tanto, considere o que você estudou ao longo das aulas anteriores:

  § as esferas simbolizadora, econômica e social;

  § a relação entre o micro e o macro (local e geral), lembrando as características 
da formação capitalista;

  § a história;

  § as visões de mundo e as representações.

Questões

Escolha uma das informações em relação à esfera simbólica e 
estabeleça relações com os dados contidos nas outras esferas (social 
e econômica).

1

2
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Começamos esta disciplina discutindo que existem diferentes visões 
sobre o Nordeste. O quadro a seguir contém frases que foram retiradas 
de análises feitas por estudiosos da região. Preencha a outra coluna 
com os relatos obtidos nas conversas e entrevistas com pessoas da 
sua cidade, na aula “O município – aprofundando a pesquisa”. Faça 
uma comparação entre os conteúdos das duas colunas, identifi cando 
os tipos de informações dadas pelos estudiosos e pela população para 
explicar o Nordeste.

Na próxima aula, vamos aprofundar as diferenças entre os dois tipos de conhecimento.

3
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estudiosos população

“O Nordeste é o espaço em que a cultura política 

da dádiva sobreviveu ao domínio privado das 

fazendas e engenhos coloniais, sobreviveu à 

abolição da escravatura, expressou-se de uma 

forma peculiar no compromisso coronelista e 

chegou até nossos dias.” Tereza Sales (1994) – 

cientista social

“Na seca, pequenos proprietários inviabilizados 

vendem suas terras a baixos preços e os 

latifúndios crescem.” Manoel Correia de Andrade 

(1986) – geógrafo

“A pobreza continua a ser uma das marcas mais 

importantes no Nordeste [...] é um traço antigo 

que o dinamismo econômico das últimas décadas 

não conseguiu alterar signifi cativamente.” Maria 

da Conceição Tavares – economista

“Os empresários nordestinos concentram seu 

controle sobre os empreendimentos de menor 

porte e destinados a produzir bens de consumo 

não duráveis. Mas, na produção de bens 

intermediários e de consumo duráveis, é grande 

o controle do capital por grupos privados ou por 

sistemas de empresas estatais com sede no Sul 

e no Sudeste.” Tânia Bacelar de Araújo (1995) – 

economista com especialidade em planejamento

O Observatório do Nordeste é um espaço virtual criado pela Fundação Joaquim Nabuco 
como um fórum de acompanhamento, refl exão e debates qualifi cados sobre a realidade social 
da Região Nordeste do Brasil. Contém contribuições de pesquisadores de várias instituições 
sobre essa temática. Navegue nas páginas internas e nos links para outros sites.

Leituras complementares
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Resumo
No momento atual, apesar da melhora dos indicadores sociais e econômicos, 
o Nordeste continua a ser uma região pobre. A seca ainda é um dos fatores 
que agrava a pobreza, embora seja constatada uma nova dinâmica na esfera 
produtiva: implementação da política de reforma agrária – a criação dos projetos 
de assentamento – e o surgimento de novas atividades econômicas, como o 
turismo, a carcinicultura, a fruticultura irrigada e a exploração de petróleo. Na 
esfera social, alteram-se as relações de poder com a quebra das velhas estruturas 
oligárquicas e a formação de novos atores sociais. Na esfera simbólica, são 
criadas as leis de incentivo à cultura, a restauração dos centros históricos, a 
ampliação do acesso à educação e aos meios de comunicação.

Autoavaliação 

A primeira está centrada na compreensão das informações contidas nesta aula e 
você pode ter dois tipos de difi culdades diferentes para executá-la. Se você entendeu 
as informações aqui apresentadas, mas sente difi culdade em entender as esferas 
e como elas se relacionam, retome os textos e as questões que fez na aula “As 
esferas da vida social”, podendo recorrer também aos textos e questões das aulas 
seguintes a ela. Se a sua difi culdade é em relação a esta aula, recorra às leituras 
complementares sugeridas.

Foram solicitadas três atividades.

Leia o texto de Tania Bacelar que está na entrada Textos Especiais, desse site.

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Nordeste, nordestes: que nordeste? Recife: FUNDAJ, 2003. 
Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/observanordeste/obte013.html>. Acesso em: 31 
mar. 2005.

Esse texto também pode ser encontrado em um livro que contém várias análises importantes 
sobre o desenvolvimento regional:

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Nordeste, nordestes: que nordeste? ln: AFFONSO, Rui de Britto 
Álvares; SILVA, Pedro Luiz Barros (Orgs.). Federalismo no Brasil: desigualdades regionais e 
desenvolvimento. São Paulo: Fundap/Editora Unesp, 1995.

1
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O turismo é uma das atividades mais destacadas no discurso dos governantes e dos 
empresários enquanto alternativa econômica, focalizando os aspectos naturais da região 
como um atrativo fundamental para tal empreendimento.

Por outro lado, as novas atividades econômicas trazem impactos ambientais como: o 
turismo, com a privatização de espaços públicos e aumento da frequência de pessoas 
em paisagens naturais instáveis (praias, lagoas, dunas, reservas ecológicas, sítios 
arqueológicos), traz a destruição das mesmas; a carcinicultura modifi ca os manguezais; 
o petróleo com os riscos da extração e dos oleodutos de longa extensão.

Procure identifi car a existência de problemas desse tipo nas novas atividades econômicas 
que estão sendo desenvolvidas no seu Estado e quais ações têm sido implementadas 
para enfrentá-los.

Aprofundamento

A segunda questão é uma síntese. O primeiro cuidado é verifi car se o seu texto 
contempla todos os aspectos elencados na questão. Em seguida, compare o 
resultado que você obteve com o dos seus colegas do pólo. O problema identifi cado 
foi o mesmo? Como cada um desenvolveu a argumentação que justifi ca ser esse 
um problema do município? Quais são os pontos comuns e quais os divergentes? 
Por que ocorrem divergências?
Após essa discussão com os colegas, complemente ou reelabore o seu texto.

A terceira questão não tem uma resposta definida neste momento. Você irá 
aprofundar essa discussão na próxima aula e, ao fi nal, pode voltar para ver se 
modifi ca a resposta dada.

Desafi o

A transposição das águas do rio São Francisco, como política para 
enfrentamento da questão da seca no Nordeste, está causando polêmicas.

Consulte os portais indicados a seguir. O primeiro, do Ministério do Meio 
Ambiente, mostra as políticas sobre a gestão das águas no Brasil. O 
segundo, do Fórum social do Nordeste, acompanha a ação e as refl exões 
dos movimentos sociais na região.

Escolha alguns textos disponíveis nos portais e identifi que os principais 
argumentos a favor e contra a transposição. Identifi que nos argumentos 
as informações técnicas e científi cas, os interesses de grupos específi cos 
de pessoas e os impactos ambientais.

http://www.mma.gov.br/port/srh/index.cfm
http://www.forumsocialnodestino.org.br

2
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10

Aula

Os diferentes tipos de 
conhecimento





Objetivo

Apresentação
Nas últimas aulas, você estudou um pouco da situação atual do Nordeste e como o seu 

município se insere no quadro descrito.

Iniciamos esta disciplina com um poema de Patativa do Assaré e constatamos que 
existem várias visões sobre o Nordeste. Em seguida, você fez o levantamento de alguns dados 
da sua cidade, apreendeu conceitos e explicações e lançou mão do seu conhecimento para 
compreender a nossa região hoje e sua relação com a dinâmica local. Assim, novas visões 
foram se estabelecendo.

Agora, analisaremos as diferenças entre as visões acerca do Nordeste presentes na 
literatura em geral, a partir dos poetas populares, como Patativa, nas entrevistas realizadas 
em sua localidade e também aquelas formadas ao longo da disciplina.

Esse assunto, de certa forma, foi comentado na primeira aula de Ciências da Natureza e 
Realidade, que você deve estar cursando neste semestre, e introduzido na aula 5 (A formação 
da sociedade) para ajudá-lo a compreender os conceitos de natureza e cultura.

Para isso, identifi camos duas formas de produzir conhecimento: o conhecimento sistematizado 
e o conhecimento do mundo vivido, também chamado senso comum ou tradição.

Caracterizar os conhecimentos como sistematizados e do mundo 
vivido, estabelecendo a relação entre eles, suas formas de acumulação 
e transmissão.
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O conhecimento sistematizado 
e do mundo vivido

Como vimos na aula 5, do ponto de vista da prática simbolizadora, o homem está 
permanentemente construindo explicações sobre o mundo natural e social em que 
se encontra. Essas explicações são formadas, junto com a linguagem, desde o seu 

nascimento e o acompanham, permanecendo ou mudando, ao longo de toda a vida.

O ser humano nasce em um ambiente mediado por outros homens, pela natureza e por 
artefatos materiais e sociais. Aprende nas relações com esse ambiente, construindo linguagens, 
explicações e conceitos, que variam no decorrer de sua vida, como resultado dos tipos de 
relações e de sua constituição orgânica.

Como já vimos, o ser humano aprende a viver: usar o seu corpo, lidar com suas 
emoções, relacionar-se com os objetos e pessoas que o rodeiam. Aprende linguagem, hábitos, 
explicações, valores.

Os grupos sociais e o ambiente em que as pessoas se criam proporcionam oportunidades 
de aprendizados distintos. Assim, quem sempre viveu em grandes centros urbanos, em prédios 
de apartamento e nunca teve chance de conviver numa região rural, pode ter medo de animais 
como lagarto e perereca e, por outro lado, quem nunca viu o mar pode se assustar com o 
movimento contínuo das ondas.

Os grupos acumulam conhecimentos específi cos repassados para as novas gerações. 
Coisas aparentemente simples como cozinhar, plantar ou mesmo escovar os dentes, podem 
variar de família para família. Você já viu, em aulas anteriores, que na sua localidade existem 
pessoas que sabem prever se vai chover ou não e que as medidas de terra não são iguais em 
todos os lugares do Nordeste. Também não é difícil descobrir mulheres que nunca foram à 
escola, mas são parteiras ou sabem usar chás como remédios. Certamente, aprenderam essas 
habilidades com outras mulheres “experientes”.

Aprende

Nas próximas aulas, 
discutiremos um pouco 

mais a aprendizagem, 
que também será objeto 
de outras disciplinas do 

curso, como Psicologia da 
Educação e Didática.
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Por que chove, por que se adoece, por que há estrelas no céu, por que as plantas precisam 
ser regadas ou podadas, por que é necessário alimentar os animais domésticos ou criados pelo 
homem, por que a tomada dá choque são perguntas que, de alguma forma, foram explicadas às 
crianças desde que elas começaram a perguntar. Mesmo quando não era explícita, a resposta 
estava presente no modo pelo qual se lidava com esses fenômenos ou eventos. Dessa forma 
sempre foram construídos conceitos e explicações, sentimentos e expectativas, sobre o mundo 
em nossa volta.

Muitos desses conceitos e explicações estão permeados por nossa experiência corporal 
mais direta, seja pelos órgãos dos sentidos, seja pela resistência ou facilidade que os objetos 
oferecem as nossas tentativas de manipulá-los.  É assim, por exemplo, que formamos a idéia de 
que os objetos têm velocidade, de que são macios ou fáceis de pegar; bem como as sensações 
de calor, peso, frio, dor, umidade, conforto, de estar doente são formadas diretamente na 
relação do organismo vivo com o mundo circundante. No entanto, mesmo essas sensações 
são mediadas pelos sentimentos que nos proporcionam, por uma linguagem e por explicações 
socialmente constituídas, à medida que são expressas por palavras que são parte de um 
vocabulário de extensão distinta, nas diferentes línguas humanas.

Assim, os fenômenos e eventos, naturais e sociais, com os quais se convive desde a 
tenra infância, já se apresentam mediados não só por nomes e sentimentos, mas também por 
explicações e funções atribuídas a elas pelo grupo social a que cada pessoa pertence.

 Dessa forma, os sujeitos constroem conceitos ou, às vezes, um conjunto mais difuso 
de pensamento. Em algumas circunstâncias, isso ocorre mediante relações lógicas explícitas; 
em outras, em um emaranhado que não se sabe exatamente justifi car, mas que conduz a ação 
sobre o mundo.

Esse conjunto simbólico tem sido denominado, de forma distinta por vários autores, 
como cultura da tradição, senso comum, cultura primeira, conhecimento popular, concepções 
prévias ou alternativas, representações sociais, mundo vivido, entre outros, conforme as 
intenções dos estudos realizados.

A denominação cultura da vida ou primeira inclui, portanto: palavras resultantes de 
sensações orgânicas, de experiências de ações diretas sobre os objetos, artefatos e fenômenos; 
sentimentos de prazer ou de aversão por situações, objetos, pessoas; explicações e valores 
aprendidos em relações diretas com outras pessoas e/ou com os meios de comunicação social 
e outras produções culturais, como explicações de origem religiosa, da tradição oral étnica ou 
de uso específi co de um grupo social particular.

Como já vimos nas aulas anteriores, ainda que a discussão sobre as características 
e a origem das Ciências Naturais seja hoje objeto de estudo estando aberto a múltiplas 
interpretações, há certo consenso segundo o qual busca-se construir explicações balizadas 
por princípios como: generalização, universalização e confrontação experimental ou, pelo 
menos, ser referendada pela observação.

Línguas humanas

Os esquimós têm, por 
exemplo, dezenas de 
palavras para descrever o 
que chamamos de branco 
e o fi lho pequeno de um 
criador de pássaros não 
chama de passarinho 
qualquer ave de gaiola, 
mas desde muito cedo 
denomina cada uma pelo 
nome da espécie.

Cultura primeira

Essa questão tem sido 
trabalhada de diversas 
formas por autores 
de diferentes áreas. 
A Antropologia, ao 
trabalhar explicitamente 
com as diferenças 
culturais, oferece várias 
interpretações para 
os diferentes tipos de 
modo de pensar. A 
Sociologia, preocupada 
com as transformações 
sociais e seus agentes, 
introduz várias refl exões 
sobre a viabilidade e 
os condicionantes das 
mudanças e da formação 
de diferentes visões de 
mundo. Da mesma forma, 
a Psicologia trabalha 
em outros enfoques os 
fatores que estão agindo 
na mudança da visão de 
mundo dos indivíduos 
e dos grupos sociais. 
Muitas dessas teorias 
estão fundamentadas 
em conhecimentos da 
Lingüística e da Filosofi a, 
principalmente da Filosofi a 
Analítica, ou formam 
interface com elas.
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As Ciências Naturais, Humanas, a Matemática e a Filosofi a têm como pontos comuns:

  § Busca de uma coerência interna nas explicações;

  § Delimitação dos objetos para os quais está se tentando construir as interpretações;

  § Defi nição do seu domínio de validade;

  § Ação por registros escritos, referendados por outros cientistas e/ou fi lósofos;

  § Processos explícitos de ensino.

Essas especifi cidades não fazem parte do mundo vivido ou da cultura primeira. Para esta, 
por ser resultante de um amálgama de vivências, não há necessidade de:

  § Organizar-se em leis e conceitos que mantenham uma relação lógica explícita;

  § Submeter os conhecimentos gerados a um crivo sistematizado do experimental e 
observacional;

  § Submeter os conhecimentos a um critério explícito de generalização ou à necessidade de 
um registro escrito ou , ainda, à avaliação de uma comunidade científi ca. 

Mesmo o conhecimento gerado nas atividades de produção, nas diferentes formas de 
trabalho, referem-se, em geral, a situações específi cas, de caráter local. Mestres de construção 
fazem cálculos sofi sticados de área de ambientes e de quantidades de materiais a serem 
utilizados, agricultores são capazes de prever mudanças climáticas, estimar quantidade de 
sementes e tamanho de terrenos, por exemplo, desenvolvendo métodos particulares de cálculo 
e previsão que valem e são entendidos como próprios somente para as situações em que são 
aplicados na agricultura ou na construção. Ao atravessar uma rua, não se pára para calcular a 
velocidade dos carros usando a Física. Ao responder a um “bom dia”, não se faz uma análise 
se o dia está sendo bom, se será ou não.

Além dessa diferença na forma de organização, muitos dos conceitos e explicações 
do conhecimento sistematizado contrariam a percepção da vivência imediata, sensível, bem 
como as informações difusas e imagéticas dos meios de comunicação social e as explicações 
fortemente partilhadas por grupos familiares, religiosos, étnicos, entre outros.

A seguir, estão exemplos desses desencontros.

  § Cotidianamente, quando se aplica uma força – por exemplo, empurra-se um objeto –, ele 
adquire certa velocidade, e, uma vez cessada a força, o objeto começa a perder a velocidade 
e acaba parando. Essa vivência dos movimentos, resultado da existência do atrito e de outras 
forças de resistência que não são identifi cáveis em um primeiro momento, leva à associação 
de força à velocidade, e não à aceleração, como propôs Newton.

  § Os efeitos especiais do cinema e as histórias em quadrinhos, por sua intenção de 
comunicação, criam movimentos impossíveis de serem realizados no cotidiano, como 
subir por uma parede, andar no teto da sala, só cair do precipício ao olhar para baixo 
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e se dar conta de que o chão acabou; visão de raios X com a luz saindo do olho do 
personagem e não chegando a ele, aumento de tamanho sem mudança das proporções, 
como uma formiga gigante com pernas fi nas, as quais nunca agüentariam seu peso, são 
só algumas das situações imagéticas que se tornam cotidianas, sendo incorporadas por 
uma representação de mundo que contraria os conceitos da ciência.

  §  O fato de que as pessoas, na sua maioria, organizam a vida cotidiana em função de um 
salário ou de uma renda mensal, faz com que seja difícil relacionar essa remuneração 
com o produto concreto do trabalho e não com o status social. Qualquer tentativa de 
quantifi cação do valor do trabalho esbarra nos múltiplos signifi cados sociais atribuídos 
às profi ssões.

  § A idéia de que a família deve ser necessariamente composta de pai, mãe e fi lhos, que 
existem profi ssões tipicamente femininas, que mulher não sabe dirigir um automóvel, 
que os japoneses, ou os judeus, os nordestinos ou os negros são menos ou mais aptos 
para determinadas profi ssões ou capazes de fazer coisas, está difundida em imagens da 
publicidade, em textos literários, em fi lmes, piadas e brincadeiras, até em livros didáticos, 
criando e reforçando preconceitos e discriminações que difi cultam a aprendizagem de 
conceitos das ciências.

  § Assuntos como origem do universo, da vida, das sociedades, das doenças, são parte 
também de explicações religiosas, que se utilizam de outros critérios e dão a esses 
fenômenos papéis totalmente diferentes das explicações científi cas.

Você teve dificuldade em aprender conteúdos escolares que se 
enquadram em qualquer dos exemplos listados? Quais foram esses 
conceitos? Quais os confl itos gerados?

Questões

1
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Algumas idéias ou comportamentos aprendidos culturalmente muitas 
vezes são difíceis de serem mudados. Você deve conhecer pessoas 
que, apesar de saberem que o leite misturado com a manga não é 
prejudicial, são incapazes de tomar um copo de leite e comer uma 
manga em seguida. Liste alguns exemplos de situações semelhantes 
que já vivenciou, em relação a conteúdos escolares que você não 
consegue admitir como possíveis ou não consegue usar no cotidiano.

A cultura primeira e o conhecimento sistematizado convivem e se retroalimentam, tanto 
nos indivíduos como na organização social contemporânea, ocupando papéis diferenciados.

Não é possível manter o controle do pensamento, explicitando para cada ação do cotidiano, 
o tempo todo, uma justifi cativa e ponderando se a ação é coerente com as explicações que se 
tem. Até para sobrevivermos, precisamos de ações que se automatizem, que ocorram sem 
um controle explícito da consciência, e de ações que dêem conta das demandas emocionais 
e perceptivas, para as quais o conhecimento sistematizado, na maioria das vezes, não tem 
respostas satisfatórias. 

Por outro lado, quando esse procedimento, por algum motivo, não funciona ou quando a 
situação é nova, muitas vezes, é necessário recorrer, mesmo nessas situações vivenciais mais 
básicas, ao conhecimento já adquirido na tradição da inserção cultural específi ca ou naquele 
sistematizado pelas ciências. Este exerce impactos sobre as visões de mundo existentes, 
interagindo com interpretações religiosas, comportamentos e hábitos da tradição – por 
exemplo, o que comer, como se relacionar com a sexualidade – e até sobre as produções 
artísticas.

2
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Já vimos que as Ciências Naturais, inicialmente, sistematizaram conhecimentos que já 
faziam parte da tradição técnica.  Até hoje, esses conhecimentos, como o efeito medicinal das 
plantas, são temáticas de estudo de biólogos e farmacêuticos, os quais buscam os princípios 
ativos para transformá-las em medicamentos. Ainda que o objeto e a forma de buscar as 
explicações construídas sejam diferenciados, o conhecimento sistematizado se debruça sobre 
os fazeres da tradição e aprende com eles. E, neste momento histórico, no qual os referenciais 
das ciências estão em discussão, alguns pensadores contemporâneos advogam que os próprios 
referenciais científi cos deveriam incorporar alguns procedimentos do pensamento da tradição, 
para que a produção científi ca possa avançar ainda mais.

No decorrer das aulas desta disciplina, ao aprofundarmos o olhar sobre o município e 
sobre o Nordeste, solicitamos que você fi zesse observações e buscasse os dados existentes 
sobre sua cidade e região. Para tanto, foram introduzidos conceitos que auxiliavam na 
classifi cação de dados e das observações. Para a análise, foram explicitadas as relações que 
estavam sendo estabelecidas: o porquê e os limites, ou seja, os seus riscos e as vantagens, 
e nos remetendo às origens dos processos e às interpretações disponíveis em campos 
específi cos do conhecimento sistematizado.

Em outras disciplinas do seu curso, você verá que a forma de construir e interpretar 
os fenômenos e eventos tem características chamadas de conhecimento científi co e/ou 
sistematizado. Você, enquanto aprendiz, deve ter percebido a difi culdade que é transitar entre 
esses conhecimentos e, mais de uma vez, deve ter constatado na auto-avaliação, em conversa 
com os colegas e com os tutores, como costumamos misturar, sem perceber, as duas formas 
de conhecer. 

Na sua experiência escolar, nos Ensinos Médio e Fundamental, você vivenciou o 
aprendizado de várias disciplinas. Na maioria das vezes, experimentou difi culdades semelhantes 
ao tentar aplicar um conceito a uma situação concreta e, não raro, acabou por desistir de achar 
alguma aplicação para o que estudou na escola. O conhecimento escolar geralmente acaba 
fi cando para nós como uma erudição: serve apenas para atividades da escola ou para mostrar 
o quanto somos “sabidos” por conseguir “falar bonito”.

No entanto, todo esse conhecimento sistematizado surgiu de problemas e situações 
que a sociedade ocidental precisou enfrentar ou está enfrentando contemporaneamente. Ele 
está sendo constantemente usado para justifi car ações políticas e sociais. Seus resultados 
infl uenciam o nosso cotidiano, a nossa forma de viver, a maneira com que o trabalho se 
organiza, o que dispomos para comprar, como tratamos do nosso corpo etc. Se queremos 
intervir na maneira como a vida se organiza, participar da construção da sociedade e da 
natureza em que vivemos, precisamos saber o que já foi acumulado como conhecimento 
sistematizado.
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Escolha uma revista como Veja, ISTO É ou Época. Selecione um de seus 
números e analise todas as páginas, de uma capa a outra, identifi cando:

Quantas propagandas usam termos ou conhecimentos científi cos e 
tecnológicos para justifi car a venda de produtos.

Elementar, meu
caro amigo...

Questões

1
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Em que tipo de colunas ou artigos há referência a conhecimentos 
das ciências.

Apesar da importância que o conhecimento científi co adquiriu depois da sua organização 
na sociedade capitalista, precisamos também perceber que ele é historicamente construído e 
que uma de suas características principais é estar em constante mudança, por isso falamos 
em revoluções científi cas. Embora tenha-se tornado um símbolo do triunfo do capitalismo, 
não é verdade absoluta nem é completo, fechado ou neutro, muito menos é garantia de 
sucesso ou diretamente responsável pelas desigualdades sociais e pela destruição da natureza. 
Na sua origem, para poder contrapor-se à forma de vida totalizante que caracterizou as 
sociedades feudais, isolou fenômenos para serem estudados (Galileu centra-se, por exemplo, 
particularmente, no movimento de queda dos corpos). Segue-se imediatamente a esses passos 
iniciais as primeiras sínteses, como a Mecânica de Newton, que já é uma síntese porque é 
proposta junto com a Gravitação Universal, mostrando que os corpos celestes obedecem leis 
de movimento semelhantes aos corpos sobre a Terra.  O objeto de estudo passa a ser, então, 
o movimento, e não mais os corpos, e sua localização (nos céus ou na Terra).

As ciências nascem fragmetando, dividindo o mundo dos fenômenos sob novos critérios 
e, aos poucos, reconstituindo sínteses. A Física não começa como física, mas como astronomia, 
mecânica, estudos sobre calor e magnetismo. Aos poucos, as teorias constroem-se, criam-
se interpretações interrelacionadas e surgem conhecimentos como a termodinâmica e o 
eletromagnetismo, que, além de unifi carem estudos anteriores isolados, são consistentes 
com as teorias da mecânica. Podemos nos referir a este conjunto como Física. Essas uniões 
geram questões que levam a uma reformulação geral dessa própria área (revolução científi ca) 
com a relatividade e a mecânica quântica. Se você observar a pesquisa em Física, verá que 

2
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ela se divide em novas áreas, como física nuclear, dos materiais, das partículas elementares, 
e não mais no que se estuda na escola: mecânica, ótica, termodinâmica, eletromagnetismo.

Movimentos como os de separação e reajuntamento, usando critérios específi cos 
das teorias que estão sendo geradas, dos instrumentos e formas de observação utilizados 
ocorreram em todas as ciências naturais. A busca por critérios de universalidade faz com 
que se perca o foco das situações locais, concretas de intervenção. Cada ciência traz um 
olhar particular sobre o real, que realça e permite compreender um aspecto específi co da 
realidade.

Dessa forma, foram se constituindo em disciplinas, com dinâmicas próprias de 
produzir conhecimento e se interrelacionar com as outras áreas, algumas mais voltadas 
para construção teórica, como Física, Química, Sociologia, Economia e outras voltadas 
para aplicações como Engenharia, Medicina, Serviço Social, Administração. Ainda assim, 
nenhuma delas dá conta sozinha de analisar uma situação real, na medida que a realidade, 
como vimos na aula “As esferas da vida social” (Aula 4), é constituída da interação entre 
múltiplos fatores, incluindo a subjetividade, a visão de mundo e dos sujeitos que atuam 
nela ou a interpretam.

Escreva alguns exemplos de certezas construídas no cotidiano e que 
foram afetadas por conhecimentos sistematizados.

Questões

1
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Escolha uma das disciplinas estudadas na escola. Analise-a e veja 
quais características do conhecimento sistematizado você consegue 
identificar nessa disciplina. Escreva pelo menos um parágrafo 
justifi cando a sua resposta.

Em que outros conteúdos do conhecimento sistematizado, além dos 
citados no texto, você identifi ca a infl uência de conhecimentos da 
tradição?

2

3
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CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. São Paulo: Ática, 1996.

Para complementar os conceitos de senso comum e de ciência vale a pena rever o livro 
de Marilena Chauí (1996), indicado na primeira aula. A autora dedica uma unidade inteira do 
livro para “A ciência” (Unidade 7) e, no Capítulo 1 dessa unidade, trabalha a atitude científi ca, 
explorando-a como contraponto ao que chama de senso comum. Nos outros três Capítulos, 
mostra a ciência na história, discute a particularidade das ciências humanas e, no último, 
trabalha o papel que a ciência vem desempenhando na nossa sociedade.

CHALMERS, Allan. O que é ciência afi nal?. São Paulo: Brasiliense, 1997.

CHALMERS, Allan. A fabricação da ciência. São Paulo: EDUNESP, 2000.

Para quem quer se aprofundar nas características das ciências, vale a leitura dos livros 
de Chalmers. Você pode ter difi culdades agora, mas até o fi nal da sua graduação, uma 
compreensão mais sistemática da fi losofi a das Ciências Naturais será importante, tanto para 
compreender melhor seus conteúdos quanto para refl etir sobre o seu ensino.

Leituras complementares

Resumo
Durante a aula, diferenciou-se dois tipos de conhecimentos: o sistematizado, 
caracterizado pela busca de uma coerência interna, delimitação do objeto de estudo 
e do domínio de validade, acumulado por registro escrito, referendado pelos pares, 
com processos explícitos de ensino; e o da tradição, caracterizado por ser um 
amálgama de vivências, resultado de sensações orgânicas, experiência de ação 
direta, sentimentos, informações variadas veiculadas por meios de comunicação e 
explicações partilhadas por diferentes grupos sociais. Apesar de serem distintos, 
esses dois tipos estão em interação e se retroalimentam mutuamente.
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Autoavaliação 

Nas atividades desta aula, solicitamos uma refl exão sobre o seu aprendizado para 
você perceber a interação entre os tipos de conhecimentos apresentados. Aproveite 
a sua visita ao pólo para encontrar outros colegas que estejam cursando esta 
disciplina e compare as respostas dadas. Observe as diferenças entre os exemplos 
escolhidos e se certifi que se estão de acordo com a argumentação desenvolvida.

Artes e linguagens são formas de conhecimento sistematizado com características 
próprias: além dos aspectos gerais partilhados com outros conhecimentos sistematizados, 
são também formas de comunicação, que permeiam e sustentam aprendizados cotidianos e 
de outras áreas de conhecimento. Esse caráter de linguagem que se sistematiza, faz com que 
não seja sufi ciente aprender a sua estrutura teórica, sendo também necessário aprender a usar 
a linguagem e entender o papel cultural das obras produzidas.

Características do fenômeno artístico, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais/
Arte (BRASIL, 1997, p. 35-42):

“O conhecimento artístico como produção e fruição

  §  A obra de arte situa-se no ponto de encontro entre o particular e o universal da experiência 
humana. [...]

  § A obra de arte revela para o artista e para o espectador uma possibilidade de existência e de 
comunicação, além da realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos. [...]

  § O que distingue essencialmente a criação artística de outras modalidades do conhecimento 
humano é a qualidade de comunicação entre os seres humanos que a obra de arte 
propicia, por uma utilização particular das formas de linguagem. [...]

  § A forma artística fala por si mesma, independe e vai além das intenções do artista. [...]

  § A percepção estética é a chave da comunicação artística. [...]

  §  A personalidade do artista é ingrediente que se transforma em gesto criador, fazendo 
parte da substância da obra. [...]

  §  A imaginação criadora transforma a existência humana através da pergunta que dá sentido 
à aventura de conhecer: ‘Já pensou se fosse possível?’ [...]”

Aprofundamento
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Após a observação das características do fenômeno artístico, compare as com o 
conhecimento em ciências naturais, analisando as semelhanças e diferenças entre os dois 
tipos de conhecimento sistematizado.
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Nenhum aluno é uma folha de papel em branco em que são depositados 
conhecimentos sistematizados durante sua escolarização. As explicações e os 
conceitos que formou e forma, em sua relação social mais ampla do que a de 
escolaridade, interferem em sua aprendizagem das Ciências Naturais.

[...] Quer estudando culturas de povos e grupos sociais quer estudando a 
difi culdade no aprendizado de alguns conceitos específi cos, há consenso de que 
o aprendizado de Ciências Naturais é afetado por um conhecimento externo a seu 
ensino. Aqui se vai chamar esse conhecimento de cultura prevalente ou primeira, 
no sentido de que é prévia e concomitante ao aprendizado sistematizado das 
Ciências Naturais, mas se dá fora de situações organizadas para seu ensino.[...]

Na área de pesquisa em ensino de Ciências, essa questão gerou 
investigações sobre concepções inicialmente chamadas de espontâneas e, 
depois, de alternativas, com a realização de levantamentos sobre como alunos 
em diferentes níveis de escolaridade usavam conceitos específi cos das Ciências 
Naturais, como força e velocidade. Esses estudos desenvolveram-se buscando 
entender o porquê da persistência dessas noções prévias, mesmo após períodos 
de escolarização, e remeteram a um aprofundamento em teorias de aprendizagem 
e desenvolvimento cognitivo, assim como à história da formação desses 
conceitos no âmbito das Ciências. Na trajetória da pesquisa, ganharam corpo 
essas tentativas de compreensão, agrupadas em torno de termos como mudança 
conceitual, modelagem e conhecimento comunal.

Mais recentemente, tem havido um cruzamento entre essas compreensões 
e as geradas por linhas de pesquisa da Psicologia, como representações sociais 
e psicanálise, e por interfaces novas, como Ciências da Cognição, cruzando 
conhecimentos de Psicologia, Neurologia, Inteligência Artifi cial, entre outras. 
(DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de 
ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002).

Leia o texto que segue.

Desafi o
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Esse texto estabelece uma relação entre as construções da cultura primeira e difi culdades 
de aprendizagem, apontando como o assunto tem sido tratado nas pesquisas em ensino de 
Ciências Naturais.

Procure uma das revistas listadas (disponíveis na Internet) e escolha um artigo que 
trabalha com essa questão.

Leia o artigo e compare com as afi rmações presentes no texto.
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Revistas nacionais que publicam pesquisas em ensino de Ciências Naturais:

  § Caderno Catarinense de Ensino de Física, publicação do Departamento de Física da UFSC, 
que em 2002 passou a se chamar Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Disponível em 
http://server.fsc.ufsc.br/ccef/index.html.

  § Ciência e Educação, publicação do Curso de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, 
UNESP/Baurú. Disponível em http://www.fc.unesp.br/fc/pos/revista/.

  §  Ciência e Ensino, publicada pelo grupo de estudos e pesquisas em Ciência e Ensino 
(gepCE) da Faculdade de Educação da UNICAMP. Disponível em http://www.fae.unicamp.
br/gepce/publicacoesgepCE.html.

  § Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, publicação do Centro de Ensino de Ciências 
e Matemática da UFMG. Disponível em http://www.cecimig.ufmg.br/ensaio/.

  §  Investigação em Ensino de Ciências, editada com o apoio do Instituto de Física da UFRGS. 
Disponível em http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.html.

  § Química Nova na Escola, publicação da Sociedade Brasileira de Química. Disponível em 
http://www.sbq.org.br/ensino.

  § Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, publicação da Associação 
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Disponível em http://www.fc.unesp.
br/abrapec/revista.htm.

  §  Revista de Ensino de Física, publicação da Sociedade Brasileira de Física, que em 1992 
passou a ser denominada de Revista Brasileira de Ensino de Física. Disponível em http://
www.sbf.if.usp.br.

  § Revista Latino Americana de Educação em Astronomia, publicada pelo Instituto Superior 
de Ciências Aplicadas (ISCA), com sede na cidade de Limeira/SP. Disponível em http://
www.iscafaculdades.com.br/relea/.

Aula 10 Educação e Realidade 197



Referências
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. 
Brasília: MEC/SEF, 1997.

CHALMERS, Allan. O que é ciência afi nal?. São Paulo: Brasiliense, 1997.

CHALMERS, Allan. A fabricação da ciência. São Paulo: EDUNESP, 2000.

CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. São Paulo: Ática, 1996.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

Anotações

Aula 10 Educação e Realidade198



Anotações

Aula 10 Educação e Realidade 199



Anotações

Aula 10 Educação e Realidade200



Aula

11

Conhecimentos na
sociedade contemporânea





Apresentação

Aprendemos que todo conhecimento é produzido socialmente. O da tradição ou senso 
comum é utilizado para dar explicações sobre a vida e os eventos que nos rodeiam a partir 
de sentimentos e valores construídos coletivamente, formando uma visão de mundo, dos 

objetos e das relações. Uma outra forma de explicar esses eventos é através do conhecimento 
científi co ou sistematizado, no qual desenvolve-se um conjunto de procedimentos padronizados 
que foram organizados e acumulados em um processo histórico. 

Conforme discutimos anteriormente, as transformações ocorridas na sociedade 
capitalista, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, modifi caram a forma dos 
homens produzirem, as relações de poder e as representações sociais da realidade. No mundo 
atual, a tecnologia da informação e o avanço da ciência diminuem as distâncias entre os países 
e entre as pessoas, disponibilizando técnicas e conhecimentos de várias ordens que permitem 
enfrentar problemas até bem pouco tempo sem solução. Ao mesmo tempo, possibilitam a 
criação de armas nucleares e biológicas e o surgimento de desequilíbrios ecológicos.

Nesta aula, vamos estudar o papel das tecnologias e das ciências na sociedade contemporânea. 

Objetivo
Compreender o papel da ciência, da tecnologia e da informação na 
reestruturação da esfera produtiva a partir da terceira revolução 
industrial e sua relação com a produção científi ca.
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Retome o calendário que você fez na aula 3, “O município – 
aprofundando a pesquisa”. Observe as atividades culturais que 
ocorreram em sua cidade (festas, eventos, comemorações...) e 
descreva os tipos de música (som), as danças, os estilos (vestuários) 
e as conversas que desenrolam-se entre os mais jovens. Existe alguma 
tecnologia envolvida nesses eventos? Quais são?

Observe os meios de comunicação usados no município – nas 
conversas entre vizinhos, namorados e nas relações de negócios 
(empresa) – e outras formas de comunicação que você conhece, 
identifi cando os elementos de texto, imagem e som e as tecnologias 
envolvidas em cada um. 

Questões

1

2
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A sociedade contemporânea –
o global e o local

As suas respostas na atividade anterior já devem ter mostrado que estamos diante de 
uma realidade em que mudanças muito rápidas e profundas envolvem e atropelam tudo 
e todos, seja pelas novas contingências que impõem e/ou instrumentos que tornam 

disponíveis. A sociedade informacional provoca mudanças, instantâneas e radicais na vida e 
nas instituições contemporâneas, portanto, na organização do trabalho e no papel do Estado, 
alterando as reivindicações e os projetos sociais.

O desenvolvimento tecnológico dos semicondutores permitiu a criação de equipamentos 
eletrônicos cada vez menores, mais efi cazes e baratos, ampliando a capacidade de armazenar 
informações e possibilitando a disseminação do seu uso. A utilização desses equipamentos 
tem sido mediada por sistemas de organização e capacidade física de armazenamento e 
processamento de informações: os softwares, programas que são a base do seu funcionamento 
e que promovem a tradução dos sinais eletrônicos em informações processadas, tornando-as 
acessíveis a diferentes usuários em distintas modalidades. Mais do que no equipamento em si 
(hardwares), é nos softwares que se concentra o maior fl uxo monetário.

 A utilização dos equipamentos eletrônicos e a informatização dos aparelhos elétricos e 
mecânicos disseminam-se em escala, gerando diferentes categorias de usuários, indo dos que 
demandam cada vez menos de informações para operar softwares, aos mais especializados 
que concentram conhecimentos cada dia mais sofi sticados.

Ao mesmo tempo, a eletrônica chega a todos os setores da vida contemporânea: 
desde os microcomputadores de uso pessoal, a substituição crescente do papel-moeda por 
cartões magnéticos e dos eletrodomésticos programáveis até a informatização dos meios de 
comunicação (fax e redes de computadores) e dos setores produtivos. A indústria, os serviços 
e a agricultura passam a utilizar maquinário programável, menos dependente da interação 
humana, introduzindo assim o controle informatizado das operações realizadas.

No âmbito dos fenômenos elétricos, a informatização no fi m do século passado teve um 
papel semelhante ao da energia elétrica, na primeira metade desse século, como articuladora 
da produção industrial. Em outros domínios, como na agropecuária, a biotecnologia é 
a contrapartida da informática. Nesse caso, também o conhecimento e a informação são 
estratégicos. A produção de alimentos, fi bras têxteis ou construtivas e tantos outros insumos 
são dependentes de um conhecimento diariamente acrescido de novas sínteses. Na ciência 
dos materiais, novas ligas, cerâmicas resistentes, entre outras conquistas, revelam igualmente 
a importância decisiva da capacidade inventiva em lugar da reprodutiva. Novamente, o 
conhecimento e a informação são a chave, economicamente relevante, de processos que se 
tornam cada vez menos dependentes do trabalho humano direto. 

Semicondutores

Material usado na 
fabricação dos chips, 
permitindo a tecnologia 
eletrônica.

Fluxo monetário

O mercado fi nanceiro 
concentra as ações nas 
empresas que produzem 
softwares, criando 
inclusive bolsas de ações 
próprias para a área, como 
a NADASQ.
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Estrutura de redes

“Rede é um conjunto 
de nós interconectados  

[...] os tipos de redes 
concretas são os 

mercados de bolsa de 
valores e seus auxiliares. 
São conselhos nacionais 

de ministros e comissários 
europeus de rede política 

que governa a União 
Européia. São campos 
de coca e de papoula, 

laboratórios clandestinos, 
pistas de aterrissagem 

secreta, gangues de rua 
e instituições fi nanceiras 

para lavagem de dinheiro, 
na rede de tráfi co de 

drogas que invade as 
economias, sociedades 

e Estados do mundo 
inteiro. São sistemas de 

televisão, estúdios de 
entretenimento, meios 

de computação gráfi ca, 
equipes para cobertura 

jornalística e equipamentos 
móveis gerando, 

transmitindo e recebendo 
sinais na rede global da 

nova mídia no âmago da 
expressão cultural e da 

opinião pública, na era da 
informação.” (CASTELLS, 

1999, p.498)

Segundo Castells (1999), uma das características da sociedade informacional é a 
fl exibilidade e a instabilidade do emprego. Dessa forma, nos países economicamente centrais, 
a entrada no mercado de trabalho se dá cada vez mais tarde, a aposentadoria cada vez mais 
cedo, diminuem-se a jornada e os postos de trabalho. Paralelo a isso, algumas conquistas 
sociais resultantes das lutas dos trabalhadores ao longo do tempo, que foram incorporadas na 
agenda do Estado até meados de 1980, são retraídas em vários países de importância mundial 
em razão da redefi nição do papel do Estado.

É evidente que está ocorrendo uma mudança nas relações produtivas, e a sua real 
qualidade só o tempo poderá revelar.

Uma das marcas do século XX, que se acentua após a 2ª Grande Guerra, 
particularmente nas décadas de 80 e 90, é a interdependência das economias nacionais. 
Esse é o cenário em que está ocorrendo a terceira revolução industrial e que abre caminho 
para a economia globalizada. 

O processo de globalização, na esfera produtiva, se caracteriza pela superação dos limites 
das fronteiras e da integração dos mercados. A produção incorpora bens e serviços presentes 
em locais diferentes e o gerenciamento do capital fi nanceiro ocorre durante as 24 horas do 
dia. No que diz respeito à mão-de–obra, as empresas podem situar-se em vários lugares do 
mundo para encontrar o que necessitam, seja em termos de qualifi cação, custos ou controle 
social (CASTELLS, 1999).

Porém, essa integração dos mercados tem seus limites. É ilusório pensar que todos os 
países e locais fazem parte dessa aldeia global, conforme afi rma Castells (1999). A economia 
global não é caracterizada como planetária (não abrange todos os territórios e exclui algumas 
atividades pessoais), embora afete a vida de todos, mesmo daqueles que diretamente não 
produzem nem consomem os bens dos mercados integrados.

A queda das fronteiras políticas e econômicas vem junto com uma internacionalização 
dos meios de comunicação social e um crescente processo migratório da população dos 
países periféricos para os centrais. Eventos ganham uma imediata repercussão mundial na 
medida em que são transmitidos simultaneamente, ao vivo e em cores, por satélite para quase 
todos os países do mundo. Dessa forma, as guerras mais distantes passam a fazer parte do 
cotidiano de diferentes nações, a mídia cria e desmonta mitos artísticos e esportivos; e promove 
espetáculos de dimensões mundiais.

Os meios tecnológicos da comunicação permitem a integração global de produção e 
distribuição de palavras, sob a forma de texto, dados, sons e imagens. Possibilita também a 
troca de informações através de uma “língua universal” (a linguagem digital) em tempo real, 
viabilizando a constituição de uma estrutura de redes que abrangem empresas, mercados, 
laboratórios de pesquisa, instituições públicas e privadas. 

Esse é um dos aspectos da globalização que se fundamenta na quebra das barreiras 
entre os mercados nacionais, fazendo emergir corporações transnacionais que se alimentam 
da produção regional.
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Grande parte das funções e atividades dessa economia global está concentrada nos 
países centrais. Esse fato atrai parcelas signifi cativas de migrantes, gerando confl itos em 
torno da competição de um mercado de trabalho cada vez mais estreito e das diferenças 
de hábitos sociais, propiciando, com isso, o ressurgimento de atitudes e movimentos 
discriminatórios. Nos países periféricos e nas populações discriminadas nos países centrais, 
cria-se a expectativa de uma qualidade diferenciada de vida, como o acesso aos bens e aos 
serviços fundamentais: educação, saúde e moradia digna, que na maioria das vezes não 
lhes é garantido.

Como se observa, o processo de globalização não elimina as diferenças de 
desenvolvimento. É nos países chamados centrais que se localizam as cidades globais, os 
centros fi nanceiros e as aglomerações de empresas de alta tecnologia.

Por outro lado, conforme aponta Singer (1998), os efeitos da globalização nas 
telecomunicações aproximam milhões de telespectadores de países e culturas exóticas, o que 
estimula o crescimento do turismo enquanto alternativa econômica. Esse é o caso do Nordeste 
brasileiro: sua paisagem natural tem sido atrativo de consumo e, por isso, investimentos de 
grupos nacionais e internacionais.

Inaugura-se, dessa forma, um novo século com o domínio do conhecimento até em escala 
genética, após a conquista do espaço e o prolongamento da vida média da humanidade. Ao 
mesmo tempo, convive-se com a ameaça da destruição acentuada da camada de ozônio, com 
os riscos do efeito estufa, com o aumento da desertifi cação, com a ameaça do esgotamento 
da água doce, provocados pela exploração desenfreada dos recursos naturais viabilizada pelo 
processo de industrialização.

Nesse sentido, na sociedade contemporânea, a demanda global de recursos naturais 
para produção e consumo em larga escala e a preocupação com a qualidade de vida colocam 
em evidência os problemas ambientais e a questão da sustentabilidade. Constata-se, assim, 
que nos países mais industrializados, há deteriorização da qualidade de vida, principalmente, 
dos indivíduos que habitam os grandes centros urbanos. Diante desse quadro, no fi nal do 
século passado, começam a surgir manifestações e movimentos que alertam para problemas 
ambientais, acarretados pelo modelo de desenvolvimento em curso. 

Vimos na aula anterior, “Os diferentes tipos de conhecimento”, que as Ciências Naturais 
surgiram a partir dos conhecimentos e técnicas desenvolvidas pela intervenção na natureza e 
pela busca de sua compreensão. Seus resultados têm gerado novas tecnologias de intervenção 
e seu fi nanciamento está diretamente ligado aos setores produtivos ou ao Estado. De forma 
especial, sua característica contemporânea de depender de esforços coletivos, como no caso 
do Projeto Genoma, ou de laboratórios que exigem grande dispêndio fi nanceiro, acentua o 
papel político do conhecimento científi co. 

Essas ciências acabam por ser apresentadas nos meios de comunicação social, ora como 
responsáveis pela intervenção destruidora do meio ambiente ora como fonte de salvação 
produtora de possíveis soluções para as questões ambientais. Se, por um lado, aparecem 

Países centrais

Castells (1999) não 
usa a denominação de 
país desenvolvido e 
subdesenvolvido porque 
os processos econômicos 
não estão mais delimitados 
em espaços, como 
nação ou Estado, ainda 
que existam países que 
concentrem os fl uxos 
de capital, chamados de 
centrais.
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como responsáveis pelo nível de mortalidade das guerras contemporâneas devido à criação 
de armas químicas, nucleares e, atualmente, biológicas, são, por outro, vistas como esperança 
para a diminuição da fome e das doenças em geral.

Na verdade, especialmente nos dias atuais, as Ciências Naturais continuam a produzir um 
conhecimento induzido por políticas de fi nanciamento, cuja aplicação tecnológica, na maioria 
das vezes, foge a seu âmbito interno de decisão. 

Porém, se uma das funções da escola é preparar o aluno para o exercício consciente 
da cidadania, não é possível o seu ensino sem que seja permeado, pelas possibilidades e 
limites do conhecimento científi co. Embora se tenha clareza de que questões ambientais, de 
saúde, de sexualidade extrapolam o âmbito exclusivo das Ciências Naturais – e não podem 
ser enfrentadas sem outros conhecimentos – não é possível deixar de tornar acessíveis 
os conhecimentos de tais ciências, os quais são indispensáveis para compreendê-las e 
intervir nelas.

Questões desse tipo permitem uma abordagem integrada entre as diferentes disciplinas 
escolares, e as formas de conhecimentos existentes na cultura prévia. 

Como você deve ter percebido, no contexto atual, as atividades econômicas 
que se destacam no Nordeste são: o turismo, a carcinicultura, a exploração do 
petróleo e a agroindústria.

identifi que como as tecnologias estão presentes nesses setores;

Questões

1
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analise as mudanças provocadas pelo desenvolvimento dessas 
atividades no cenário das cidades.

SADER, Emir. Século XX: uma biografia não autorizada. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2000.

Emir Sader faz uma retomada do século XX que permite perceber as duas fases do 
capitalismo durante esse século em uma linguagem fácil e direta, ajudando a refl etir sobre os 
acontecimentos recentes (SADER, 2000).

MENEZES, L. Carlos. Matéria: uma aventura do espírito. São Paulo: Livraria da Física, 2005.

Luiz Carlos Menezes do Instituto de Física da Universidade de São Paulo tem discutido em 
várias conferências, textos, artigos de jornal, programas em TV Educativas as conseqüências 
das transformações sociais para o ensino de ciências naturais. Uma de suas obras mais 
recentes é A matéria: uma aventura do espírito (MENEZES, 2005).

Leituras complementares

2
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Resumo
O argumento central desenvolvido nesta aula é que estamos vivendo uma terceira 
revolução industrial, centrada na informatização, fruto e promotora do avanço da 
tecnologia eletrônica, que altera a organização da produção, o papel do Estado 
e permite novas formas de comunicação, exigindo novos reordenamentos na 
instituição escolar.

Autoavaliação 
Espera-se que você tenha conseguido identifi car em pelos menos uma das quatro 
atividades econômicas atualmente predominantes no Nordeste os elementos 
tecnológicos e o efeito de sua ação sobre o ambiente.

Se não conseguiu responder às questões, escolha uma delas e procure 
informações nas empresas que atuam nessa área econômica e nos programas 
governamentais de apoio presentes no seu estado. Por exemplo, consulte 
sites ou folhetos da Petrobras e/ou do SEBRAE (Sistema Brasileiro de 
Apoio a Pequenas e Médias Empresas), para conhecer as suas ações, ou 
acesse os sites estaduais do Governo local, listadas na aula “O Município – 
aprofundando a pesquisa”. Em poder dessas informações, não deverá ser 
difícil responder às questões.

Você pode contar também com ajuda do tutor e dos seus colegas, caso as 
dúvidas persistam.

Procure em uma das escolas do seu município os PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) do Ensino Médio e Fundamental e analise como os conteúdos de ciências 
naturais estão incorporando os novos mecanismos tecnológicos e científi cos utilizados 
na sociedade globalizada.

Leia o capitulo 1, da parte II, que trata da produção do conhecimento das ciências 
naturais hoje, no livro de DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, Marta 
M. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

Aprofundamento
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Desafi o

Retome o livro A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade 
e cultura, de Manuel Castells, para aprofundar a discussão sobre a sociedade 
informacional (CASTELLS, 1999).

Leia o primeiro e o último capítulos e escreva um texto comparando a análise do 
autor com as atividades desenvolvidas nesta aula.

Referências
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

MENEZES, L. Carlos. Matéria: uma aventura do espírito. São Paulo: Livraria da Física, 2005.

SADER, Emir. Século XX: uma biografia não autorizada. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2000.

SINGER, Paul. Desafi os com que se defrontam as grandes cidades brasileiras. In: SOARES, 
José Arlindo; CACCIA-BAVA, Silvio. Os desafi os da gestão municipal democrática. São Paulo: 
Cortez, 1998. p. 97-142.
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12

Aula

Desafi os da escola hoje





Apresentação

Na aula anterior, você estudou o papel da ciência e da tecnologia na sociedade 
contemporânea. Agora, abordaremos a escola no cenário das mudanças ocorridas 
com a terceira Revolução Industrial. Retomaremos algumas das idéias já trabalhadas 

nas aulas anteriores para construir esse cenário, buscando focalizar os desafi os que o sistema 
escolar enfrenta nos dias de hoje.

Objetivo
Relacionar as mudanças ocorridas no capitalismo contemporâneo 
com o papel que a escola vem ocupando na sociedade ocidental, 
identifi cando seus desafi os e comparando com a situação de uma 
escola pública da sua localidade.
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Escola hoje

Você terá oportunidade neste curso de estudar sobre a escola em várias situações e sob 
diferentes enfoques. Uma visão mais sistemática desse assunto está presente na ementa 
da disciplina Fundamentos da Educação.

Agora, retomaremos aspectos tratados nas aulas “A formação da sociedade”, “A 
sociedade capitalista” e “Conhecimento na sociedade contemporânea” para propor alguns 
desafi os à educação escolar atual.

Como já vimos, a sociedade contemporânea está marcada por mudanças rápidas e 
profundas, seja pelas novas circunstâncias que impõe, seja pelos instrumentos que torna 
disponíveis, transformando a vida e as instituições, e, portanto, a escola.

Qual papel a instituição escolar pode representar nesse cenário?

Comecemos por observar o papel que ela tem desempenhado ao longo de sua história.

Em diferentes momentos históricos e nas diversas regiões do mundo, a escola surge como 
instituição, separando-se do aprendizado adquirido no cotidiano, quando se formam as sociedades 
agrícolas e começam as especializações profi ssionais. De início, era uma instituição voltada somente 
para a formação das elites e classes dirigentes, os religiosos ou de suporte administrativo, como os 
escribas. Assim, apesar do aprendizado das profi ssões continuar a ocorrer no cotidiano, passando 
de pai para fi lho ou de mestre artesão para o aprendiz na prática do ofício, os fi lhos da nobreza 

Sociedades
agrícolas

Ver aula “A formação 
da sociedade”, item 

Nomadismo e agricultura.
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têm aulas de conteúdos como retórica, oratória, leis e histórias da sua tradição cultural, domínio 
do corpo através de jogos de guerra, lutas e esportes, como a caça. Os sacerdotes eram formados 
em mosteiros e templos, e, muitas vezes, acumulavam a função de escribas, nas quais aprendiam 
os textos sagrados, os ritos e as cerimônias.

Nas diferentes épocas e situações históricas, a amplitude e o papel que a escola desempenha 
determinam o conteúdo que ela focaliza. Somente nos séculos entre as idades Medieval e 
Moderna, com a valorização do humanismo pelo Renascimento e o crescimento do Mercantilismo, 
o saber prático e os conhecimentos acerca dos instrumentos, técnicas e fenômenos naturais 
começam a ser tratados como conteúdos escolares, ainda que a oratória e a hermenêutica 
continuem se constituindo como pólos fundamentais do ensino.

Após o fi nal do século XVIII, o surgimento da sociedade capitalista, industrial e urbana 
traz a especialização das funções profi ssionais, a quebra da estrutura de trabalho artesanal e 
doméstico, e, posteriormente, a necessidade da leitura e escrita de letras e números.

Com o advento do capitalismo, surgem alguns aspectos que até hoje permeiam a 
discussão na área educacional sobre a escola:

  § o seu caráter público: não só controlada, mas também mantida pelo Estado; 

  § a sua extensão passa a compreender a educação técnica e profi ssional; a educação infantil, 
prévia à escola elementar; a instrução para as mulheres;

  § o seu papel como principal fonte educadora de crianças e jovens;

  § e o fato de que adquire, enquanto instituição, um caráter universal.

O conteúdo escolar modifi ca-se ao longo dessa época com a introdução de conteúdos 
culturais antes excluídos, como as novas disciplinas científi co-técnicas, quer na formação básica, 
quer na criação de escolas profi ssionalizantes e técnicas nos diferentes níveis de ensino.

No entanto, a internacionalização (difusão pelos vários países como instituição de ensino 
por excelência) e a universalização (direito garantido a todos) da escola continuam a gerar 
desigualdades à medida em que: 

  §  ainda não está garantido o acesso universal a todas as modalidades de ensino, sequer ao 
ensino elementar, para a totalidade das pessoas, em todos os países;

  § a qualidade da escola não é a mesma nos vários países e para o conjunto da população 
em cada país;

  § mesmo nos países centrais, existe diferenciação entre os tipos de escolas oferecidos para 
as diversas camadas sociais.

As demandas do passado tornam-se mais críticas quando as observamos no quadro das 
mudanças que estão ocorrendo contemporaneamente.

Idades Medieval
e Moderna

Como foi visto na aula “A 
sociedade capitalista”, 
no século XV, na Europa, 
se inicia um conjunto 
de transformações, que 
marcam o declínio do 
Feudalismo nessa região, 
relacionadas a aspectos 
culturais e artísticos 
(Renascimento), políticos 
(surgimento do Estado-
Nação), econômicos 
(Mercantilismo e, após 
o fi nal do século XVIII, o 
Capitalismo Industrial) e 
fi losófi cos (pensamento 
científi co) que se 
espalharam pelo mundo.

Hermenêutica

é o estudo das regras de 
interpretação de textos 
e geralmente refere-
se a textos religiosos, 
fi losófi cos ou legais.
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As novas conquistas sociais e tecnológicas necessitam de uma população escolarizada, 
com domínio dos códigos escritos e numéricos, assim como de algumas regras de 
funcionamento de equipamentos, cuidados com higiene e preservação ambiental. Para os que 
pretendem ingressar no mercado formal de trabalho, a demanda de conhecimentos específi cos 
amplia-se e a rapidez das mudanças tecnológicas torna as informações transmitidas pelo 
sistema escolar inadequadas para supri-las.

Não há mais possibilidade de se contar com um profi ssional “formado” que, em um 
processo prévio de formação (escolar ou diretamente no ambiente de trabalho) está preparado 
para executar as suas funções, pois onde existe trabalho humano, este muda constantemente, 
exigindo conhecimentos e habilidades novos. A qualifi cação profi ssional torna-se, assim, 
necessariamente contínua, tendo, como requisitos básicos, a capacidade de adaptação a novas 
circunstâncias e a aprendizagem de novos conhecimentos.

Nos dias de hoje, a escola apresenta avanços conceituais ao lado de limitações na prática:

  § a consciência da importância da formação permanente para todo ser humano, e a realidade 
da organização de um processo formativo somente para a infância;

  § a relação entre cultura e profi ssão, entre humanismo e técnica, a não cumprida “exigência 
de uma formação humana geral e a preparação de cada um para competências distintas 
(como as do 'dizer' intelectual e as do 'fazer' produtivo)” (MANACORDA, 1989, p.360);

  §  a tendência da universalização do acesso à escola, junto a sua realização em um espaço 
privilegiado e intelectual, que separa crianças e adolescentes dos adultos e os exclui de 
uma vida plena, ao não satisfazer suas necessidades instintivas, emotivas e afetivas;

  § o ensino livresco, lógico-verbal, que exclui a vida real e minimiza as atividades físicas, 
artísticas e produtivas em função de atividades pseudo-intelectuais;

  §  a consciência de que a criança é um ser humano com particularidades que deveriam lhe 
garantir um tratamento especial, ao lado do sadismo pedagógico e da sua inevitável, 
ainda que inefi caz, contestação por parte dos alunos.

Em um quadro social de não trabalho, a escolarização não é mais um fator de ascensão 
social e as pessoas passam a infância e a juventude entre os muros escolares que, como 
denuncia Manacorda (1989), ainda perpetua uma relação pedagógica sádica e não atende à 
necessidade de uma vida mais plena. Por isso, inevitavelmente, surge a contestação.

É também no espaço da escola pública obrigatória que se abriga os contingentes dos 
excluídos da nova ordem social, onde os confl itos eclodem.

Mesmo os países que são centros econômicos estão revendo a sua escola, pois várias 
reformas vêm ocorrendo nesse sentido. É forte a discussão sobre a necessidade de revisão dos 
conteúdos escolares e das metodologias pedagógicas para enfrentar a questão das diferenças 
culturais, ainda que voltadas apenas para permitir a integração social.
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Mesmo não visando uma mudança radical, uma ruptura com o presente, as questões 
centrais já estão colocadas, tanto para os pensadores quanto para os administradores 
educacionais, são elas:

1) quais os conteúdos escolares necessários para dar conta de um momento de mudança 
tão rápida na produção do conhecimento e da informação?

2) como enfrentar as contestações dos alunos: da violência explícita à evasão, da não 
participação à utilização do espaço escolar unicamente como forma de resgatar o sentido 
da 'turma', desconsiderando ou não dando a importância às exigências acadêmicas?

Escolha uma escola pública a que você tenha fácil acesso e entre em contato com a direção. 
Agende uma visita num horário em que possa conversar com o professor de Matemática ou de 
Ciências Naturais, como também com a equipe técnica (coordenador, supervisor ou diretor).

Prepare um roteiro de observação e entrevista. Reveja as aulas em que você pesquisou 
o seu município, para lembrar dos procedimentos necessários.

 Informações a serem levantadas:

  § descrição geral da escolas – séries e modalidades de ensino; número de turmas e turnos 
de funcionamento; número de alunos e sua faixa etária; número de funcionários e funções 
que ocupam; número de professores por modalidade de ensino/turno; número de salas 
de aula; outros espaços de utilização dos alunos (sala de leitura, quadra, sala de vídeo, 
pátio, refeitório etc.);

  § ensino de Ciências e/ou Matemática – quem são os professores (se têm curso superior, se 
são licenciados na área, se moram na localidade da escola ou vêm de fora, se trabalham 
em outras escolas)? Existem professores para estas disciplinas em todas as turmas? 
Eles adotam algum livro didático? Em caso afi rmativo, trata-se de um dos distribuídos 
pelo Ministério da Educação? Fazem alguma atividade fora da sala de aula, como Feira 
de Ciências, Clube de Ciência e/ou Matemática, Estudo do Meio, Olimpíadas, visitas a 
Parques e Museus, atividades de laboratório?

  § quais os principais problemas da escola? Quais os conteúdos trabalhados nessas 
disciplinas?

Atividade 1
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Fazer uma relação entre os problemas identificados na escola e 
os tópicos trabalhados no texto (tipo de aluno, papel da escola na 
localidade, falta de professores etc.).

O conteúdo trabalhado nas disciplinas tem alguma relação com a 
realidade local? E com as questões contemporâneas? Qual(is) e por quê?

Após a atividade, utilize suas anotações para responder às seguintes questões.

Questões

1

2
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Sintetize suas observações e sua impressão geral sobre a visita.

Os livros a seguir, em diferentes capítulos, tratam de questões sobre a escola no Brasil 
hoje, trazendo alguns desafi os para os seus profi ssionais. São livros que poderão servir de apoio 
para esta disciplina e para as disciplinas que você cursará ao longo do curso, estabelecendo 
uma ponte entre os conhecimentos de área e o ensino.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. São Paulo: Cortez, 2003.

Trata da educação escolar no Brasil contemporâneo. É uma boa referência para 
compreender como funcionam os sistemas educacionais, qual é a legislação em vigor, quais 
os principais programas governamentais.

MOURA, M. O. (Coord.). Educação matemática: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2005.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

Esses dois livros são destinados à formação de professores de Ciências Naturais e 
Matemática, considerando os desafi os da escola brasileira hoje e o acúmulo das pesquisas 
nas áreas de ensino.

Leituras complementares

3
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Resumo
Os conteúdos e a forma de organização da escola mudaram ao longo do tempo. 
Com a sociedade capitalista, a escola passa a ser a principal instituição educativa, 
tornando-se universal, obrigatória e mantida pelo Estado, ainda que as diversas 
camadas da população tenham acesso diferenciado a ela. As mudanças da 
terceira revolução industrial impõem novos desafi os para a escola, tanto no que 
diz respeito aos conteúdos e as metodologias de ensino quanto a sua forma de 
organização. Pode-se constatar que essas questões também se colocam para as 
escolas públicas brasileiras quando se volta o olhar para uma escola concreta, 
localizada em um município nordestino.

Autoavaliação 

Marque um encontro no pólo com dois ou três colegas de curso e façam juntos um 
quadro com os resultados obtidos nas visitas às escolas. Assinalem os pontos que 
são comuns às diferentes escolas e os que são específi cos de cada uma. Volte à 
escola para completar as informações, caso sejam insufi cientes para você participar 
da discussão coletiva.

Consulte os livros indicados nas leituras complementares para compreender a 
situação das escolas visitadas, considerando o atual quadro da Educação brasileira.

Observe se as respostas que você deu às questões são modifi cadas em função da 
síntese e das leituras feitas. 

1

2

3
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A escola que visitou é Municipal, Estadual ou Federal? Qual instância contrata os 
professores e funcionários e supervisiona a administração? De qual instância vêm os 
recursos para pagamento dos professores e manutenção da escola? A escola tem acesso a 
programas como Sala de Leitura, Vídeo Escola, Livro Didático, Merenda Escolar? O diretor 
é eleito ou nomeado? Há Conselho Escolar com participação dos pais e da comunidade 
local? A escola tem projeto pedagógico? Os professores conhecem esse projeto?

Analise esses processos participativos na escola.

Aprofundamento

Desafi o
Procure o site do MEC (http://portal.mec.gov.br/). Você vai ver que ele tem links para 
os diferentes níveis de ensino. Acesse as páginas de Ensino Médio e Fundamental 
e procure identifi car as principais políticas propostas para esses níveis. 

Você, ainda, pode ler alguns dos textos da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI da Unesco (DELORS, 2003).

Relacione as políticas propostas com os elementos presentes no texto lido.
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13

Aula

O aluno





Apresentação

Na aula anterior, você estudou os desafi os da escola hoje e visitou uma escola do 
seu município. Nesta aula, vamos refl etir um pouco mais sobre quem é o aluno 
que a freqüenta. Vamos analisar quem é o adolescente brasileiro (aluno das séries 

fi nais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio), sob o aspecto da sua sociabilidade (na 
família, na escola, no trabalho e em outras relações sociais), do ponto de vista do ensino 
de Ciências e de Matemática.

Mais do que aprender um conteúdo específi co, esperamos que esta aula provoque  em 
você a necessidade de fi car atento à condição dos seus futuros alunos ao longo das disciplinas 
do curso.

O nosso foco central será, portanto, o que o perfi l dos adolescentes cria em termos de 
demandas e desafi os para o ensino de ciências naturais e matemática.

Objetivo
Nosso objetivo é caracterizar o adolescente brasileiro, considerando os 
seus principais espaços de sociabilidade (a família, a escola, o trabalho 
e outras), e relacionar com demandas e possibilidades para o ensino 
de Ciências Naturais e Matemática.
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O adolescente
Leia o texto a seguir, anotando as principais idéias sobre o adolescente e sobre o ensino de 

Ciências e de Matemática.

Como você já viu nas aulas anteriores, entender o universo simbólico em que nosso aluno 
está inserido, sua origem e tradição cultural, étnica e religiosa, saber a que meios de comunicação 
social tem acesso, a que grupos pertence, pode facilitar o aprendizado das Ciências Naturais e da 
Matemática. Permitir que sua visão de mundo possa afl orar na sala de aula, possibilitando perceber 
as diferenças estruturais, tanto de procedimentos como de conceitos, pode propiciar a transição e 
a retroalimentação entre as diferentes formas de conhecimento de que os sujeitos dispõem.

Particularmente, no caso de adolescentes, não se pode esquecer que, além de um universo 
partilhado com o grupo a que pertencem – a família e o setor social de origem – também partilham 
visões de mundo e valores próprios de sua faixa etária, marcada, em nossa sociedade, pela transição 
para a vida adulta.

Focalizaremos as relações de sociabilidade mais comuns na adolescência, tendo em vista que a 
grande maioria dos alunos das séries fi nais do Ensino Fundamental e Médio está nessa etapa da vida.

Para a tarefa de identifi car as mudanças ocorridas na adolescência, relacionando-as com as 
oportunidades de aprendizagem e com as demandas que criam para o ensino de Ciências Naturais e 
de Matemática, as práticas sociais serão consideradas separadamente em quatro grupos – unidade 
familiar, escola, trabalho e outras relações sociais –, ainda que não existam isoladamente e suas 
fronteiras não sejam muito nítidas.

Atividade 1
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Observe as ações cotidianas de adolescentes que você conhece. 
Identifi que se estão presentes os elementos de transição para a vida 
adulta.

Descreva uma situação escolar que marcou sua vida e explique por 
que foi marcante.

Questões

1

2
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Família
Unidade familiar será tratada aqui no sentido amplo de grupo de relações que sustentam 

material e afetivamente o cotidiano. Nesse sentido, é possível referir-se a, pelo menos, quatro 
tipos de organização:

  § à família nuclear mais tradicional (pais e fi lhos);

  § à família extensa, em que se incluem avós, primos e outros parentes;

  § à instituição, no caso de adolescentes internados;

  § e, ao grupo primário mais próximo, para os adolescentes que vivem na rua.

O grupo familiar é caracterizado por compartilhar um espaço de moradia, pela divisão das 
tarefas de manutenção e pelas trocas afetivas recíprocas. As famílias não compartilham só bens 
materiais e relações afetivas, mas também tradições, divertimentos, bens culturais e hábitos.

Na sociedade brasileira, convivem diferentes formas de organização desse tipo de unidade: 

  § padrões tradicionais de casamentos que permanecem tanto em situações de satisfação 
como de confl ito constante;

  § divórcio e separação, gerando novas famílias, mescladas por laços de parentesco e 
convivência, no caso de fi lhos de casais separados com guarda compartilhada;

  § avós, tios e outros parentes que assumem a guarda e o cuidado integral ou parcial;

  §  orfanatos ou internatos, instituições judiciais, hospitalares e escolares que têm sob sua 
guarda, temporária ou permanente, crianças e adolescentes;

  §  guarda, ainda que informal, de crianças e adolescentes por grupos comunitários, como 
em cortiços, em favelas, em moradias comunitárias;

  § adolescentes e crianças que vivem nas ruas ou nos locais de trabalho.

Essa variedade de organização e a diversidade do meio em que os grupos familiares se 
localizam criam bagagens e demandas diferentes para os alunos adolescentes, trazendo para 
a sala de aula a heterogeneidade, ainda que a população da escola seja predominantemente 
de um mesmo local ou camada social.
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O adolescente, em situação familiar específi ca, está em uma transição do papel de 
protegido, “guardado” – alguém sujeito às regras, valores, hábitos e comportamentos de seu 
grupo familiar –, ao papel de quem vai ser formador de um novo núcleo, ou seja, ao papel de 
protetor, “guardador”, elaborador de regras, responsável pela manutenção de uma nova família.

Conforme as demandas específi cas de sua família, o jovem começa a ser introduzido na 
organização do cotidiano, assumindo-a parcial ou integralmente:

  § no uso de equipamentos (TV, vídeo, aparelho de som, telefone, computador, máquina de 
lavar pratos e de lavar roupa, ferro elétrico, enceradeira, aspirador de pó, fogão a lenha, 
a gás, forno elétrico e/ou de microondas, ferramentas de conserto, automóvel ou moto, 
entre outros);

  § no domínio de processos como cozinhar, limpar, consertar, costurar, construir, e de 
gerenciamento fi nanceiro, como compras, pagamentos de serviços, operações bancárias, 
planejamento de despesas;

  § na guarda ou cuidado de crianças, idosos, doentes.

Ao longo do século XX, habilidades e conhecimentos requeridos para dar conta desse 
tipo de organização fi zeram parte da escola regular, no ensino fundamental, em disciplinas 
específi cas – com nomenclaturas que variavam de Lições de Coisas a Trabalhos Manuais, 
Economia Doméstica, Puericultura – ou disciplinas profi ssionalizantes, como Marcenaria e 
Eletrônica. Em geral, estavam articuladas em torno do fazer, da aquisição de habilidades e da 
divulgação de preceitos de higiene e de segurança.

Ainda hoje, é muito comum o ensino de Ciências, nas séries iniciais, ser uma reprodução 
resumida desse enfoque: um conjunto de regras sobre saúde, higiene, normas de segurança. 
Também nas séries seguintes, apesar da mudança de foco – pois se passa a valorizar mais 
informações e terminologia científi ca sobre fenômenos e eventos naturais ou tecnológicos –, 
muitas vezes os tópicos de Ciências terminam com aplicações, dando ao professor a sensação 
de estar respondendo a essa demanda inicial.

Como o conhecimento científi co e matemático é apresentado fragmentado por uma lógica 
que não é a dos fenômenos e eventos, estes aparecem como elementos ilustrativos e, por isso 
mesmo, situam-se no fi nal do tópico. A visão das Ciências Naturais e da Matemática como um 
conjunto hierarquizado de informações cria uma seqüência rígida e fragmentada de ensino, 
a qual adia a possibilidade de compreensão e explicação da realidade e a oportunidade de 
intervenção para momentos posteriores da aprendizagem.

Apesar de suas metas mais amplas apontarem para a articulação lógica e/ou matemática 
das explicações, para a criação de linguagens e conceitos específi cos, na tentativa de construir 
leis universais e generalizações, o próprio conhecimento das Ciências Naturais e da Matemática 
foi construído com base em fenômenos e eventos e em técnicas de controle e utilização de 
processos naturais. Ou seja, grande parte de sua fonte estava em problemas do cotidiano e 
terminou por gerar tecnologias que afetam diretamente esse mesmo cotidiano.
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Uma visão de Ciências e Matemática que as entenda principalmente como uma estratégia 
para criação de conhecimentos com metas específi cas pode partir desses eventos e fenômenos 
do cotidiano para mediar o aprendizado de procedimentos gerais, comuns a essas áreas. 
Dessa forma, eventos e fenômenos não serão apêndices no fi nal de um capítulo nem sua 
compreensão e explicação adiadas continuamente, mas constituirão o desafi o inicial que cria 
a necessidade de aquisição de novos conhecimentos e, ao fi nal de cada tópico, poderão voltar 
a ser contemplados, já com base em novas informações e em uma nova forma de analisá-los.

Retome a entrevista feita com o professor de Ciências ou de Matemática na 
aula passada, “O desafi o da escola hoje”. Há alguma relação entre os conteúdos 
trabalhados e a vida dos adolescentes que freqüentam a escola? Como exercício, 
faça uma mudança do foco e da seqüência de apresentação dos conteúdos, 
tentando levar em conta as situações cotidianas dos alunos.

Questão
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Escola
A escola é outro espaço de sociabilidade, de inserção em relações sociais externas ao 

âmbito familiar. Uma de suas fi nalidades principais é garantir a possibilidade de acesso ao 
conhecimento sistematizado, e é em torno dessa função que, ao menos em sua atribuição 
legal, deveriam ser organizadas as atividades escolares.

Como espaço de sociabilidade secundário em relação à unidade familiar, propicia a 
construção de relações sociais em um grupo mais amplo, com regras mais formalmente 
constituídas, já que escolas têm regulamentos, muitas vezes documentados, e as relações 
de poder e autoridade são mais hierarquizadas e defi nidas. Portanto, as relações são mais 
normativas que afetivas. A escola está organizada em função de um objetivo – acesso ao 
conhecimento – e envolve um número maior de pessoas, avaliações formais de desempenho, 
regulamentos com previsão de punições (como suspensão), expulsão para aqueles cujo 
comportamento é considerado inadequado e horários e espaços bem defi nidos para cada 
atividade. O desempenho individual determina a reprovação ou a aprovação do aluno, que, na 
sala de aula, está submetido à autoridade do professor e, em outros espaços, à autoridade de 
um funcionário. Desacordos são decididos por coordenadores e diretores. Todos os resultados 
são emitidos em documentos formais: boletins encaminhados aos pais e fi chas escolares 
que descrevem a trajetória do aluno; mesmo quando muda de escola, seu desempenho é 
consolidado no Histórico Escolar e no Certifi cado de Conclusão, que acompanham os indivíduos 
para o resto da vida.

Assim, apesar de organizada em torno da disseminação do conhecimento, a escola é 
também local onde se aprendem valores, regras e modos de convivência social. Por seu caráter 
hierárquico, burocrático, funciona, na maioria das vezes, coercivamente. Pode ser o espaço 
para aprender a viver com regras, a burlá-las ou a se opor a elas.

Esse ambiente, que introduz os alunos a regras e papéis sociais mais amplos, com 
mediações e registros formais, no qual a relação é construída em torno de uma tarefa específi ca 
de aprendizagem, é, ao mesmo tempo, o primeiro espaço dos grupos de escolha afetiva. A 
grande maioria das pessoas não pode escolher sua unidade familiar de origem: os indivíduos 
nascem em uma família e, até serem legalmente adultos, sua vida é determinada por outros 
sujeitos, sejam eles seus pais ou guardiões legais. Já as relações afetivas que se estabelecem 
na escola são resultados de escolhas: amigos gerados no companheirismo, ao executarem 
tarefas juntos, professores que são admirados, solidariedade com os que estão submetidos 
às mesmas regras (e castigos), são alguns exemplos.

Especialmente para os adolescentes, o confl ito entre seguir, burlar ou confrontar regras 
é vivido com intensidade, porque essa é uma fase de transição da segurança das regras 
dadas para a necessidade de elaborar os próprios valores e regras de forma independente. 
Flutuam entre a segurança de uma liberdade vigiada, em que não precisam tomar decisões, e 
a autonomia, que implica responsabilidade e risco. Sentem-se inseguros, ao mesmo tempo 
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que oprimidos, por regras que não satisfazem suas necessidades. Exercitam a rebeldia e, ao 
mesmo tempo, buscam proteção.

O confl ito também se dá nas relações afetivas. Novas maneiras de convivência surgem 
por intermédio das regras implícitas criadas pelos grupos: pertencer a um grupo é não ser 
diferente. Roupas, penteados, gosto musical, vocabulário defi nem grupos dentro da escola. 
Não vestir-se igual gera medo de rejeição ou necessidade de marcar diferença em relação ao 
grupo. As relações afetivas, por não estarem dadas, trazem sempre o risco da rejeição, da 
incompetência para relacionamentos, os quais precisam ser conquistados, mesmo que por 
imposição: ser respeitado pode ser mais importante do que ser querido, ainda que esse respeito 
seja conquistado pela agressividade.

A auto-estima está em jogo o tempo inteiro e expressa-se nas dúvidas sobre a competência 
nas tarefas intelectuais, nas relações afetivas a ser conquistadas, no exercício da autonomia.

O professor de Ciências e Matemática, imerso nessa realidade, tem a possibilidade de tornar 
a aprendizagem do conteúdo da área em um desafi o que todos possam vencer. Por exemplo, 
o conteúdo das Ciências Naturais, explorado como uma das respostas às grandes indagações 
humanas (De onde viemos? O que é? Como funciona? Por que acontece? O que acontecerá?), 
pode tornar-se atraente para a curiosidade ilimitada da adolescência. A possibilidade do exercício 
de diferentes habilidades – o raciocínio lógico, o controle e a manipulação experimental, a 
imaginação capaz de formular hipóteses e teorias explicativas, a verbalização oral e escrita, 
a simulação, o raciocínio matemático, entre outras –, se devidamente explorados, pode fazer 
com que todos tenham oportunidade de se sentir bem, independentemente da maior ou menor 
difi culdade com uma ou outra das habilidades trabalhadas.

A capacidade de enfrentar situações do cotidiano, trabalhos em grupo, redescobertas, 
resolução de problemas individual e coletivamente são exercícios de competências de vida em 
comunidade. Aprende-se a lidar com os limites e possibilidades de cada um e de cada grupo 
e usar procedimentos racionais como fundamento e conseqüência do agir.

A compreensão das Ciências Naturais e da Matemática como um processo histórico, um 
conhecimento não acabado, dependente de um trabalho que dá oportunidade de expressão para 
indivíduos, mas cujo acervo é resultado selecionado de uma produção coletiva, além de criar 
um signifi cado para as informações aprendidas isoladamente, desmistifi ca essas áreas como 
sendo um conhecimento para poucos eleitos, com perfi s e capacidades muito diferenciadas. 
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Retome as anotações feitas durante a visita à escola. Em seguida, 
identifi que os elementos que indicam:

  § hierarquia de relações;

Na visita, você observou algum comportamento de alunos que indica 
a utilização da escola como espaço de grupos afetivos? (por exemplo: 
namoros, festas, conversas na porta e no recreio etc.). Cite alguns exemplos.

Questões

  § controle burocrático;

  § organização espaço temporal.

1

2
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Trabalho
Uma terceira dimensão da sociabilidade é a da produção, do trabalho. Sob a ótica 

da socialização, a entrada no mundo do trabalho implica a convivência determinada pela 
produção material e intelectual, a inserção nas regras do mercado, que tem como marca a 
impessoalidade das relações.

Em uma sociedade com profundas desigualdades, como a do Brasil, a subsistência das 
unidades familiares faz com que a maioria dos adolescentes já estejam envolvidos na esfera 
produtiva, formal ou informal, antes mesmo do limite mínimo de 14 anos estabelecido por lei. Na 
produção agrícola, nas microempresas, nos estabelecimentos familiares, na produção informal, 

crianças e adolescentes estão presentes, auxiliando e, muitas 
vezes, assumindo responsabilidades e tarefas atribuídas aos 
adultos. Estão submetidos a horários de trabalho, por vezes 
extenuantes, a tarefas que exigem esforço físico (construção 
civil, agricultura e pecuária sem maquinário, transporte 
de mercadorias) e que podem implicar situações de risco, 
como lidar com equipamentos pesados (tornos, prensas, 
máquinas automatizadas) ou de alta temperatura (fornos), e 
de insalubridade (como a produção de carvão natural, a pesca 
em embarcações precárias, a cata de siris em manguezais, a 
coleta de restos em lixões, o uso de motos e bicicletas em meio 
a trânsito intenso, entre muitas outras, de acordo com a região 
do país e das atividades locais de produção).

Ao mesmo tempo, as mudanças na economia, com a 
informatização e o avanço tecnológico, geram desemprego 
formal que atinge com mais intensidade os que iniciam sua 

inserção nessa esfera. O mercado formal mais restrito, exigindo constantemente habilidades 
novas para os poucos que ainda permanecem ou conseguem entrar nele, produz falta de 
perspectiva profi ssional e nova forma de exclusão, à medida que o domínio da informática 
se estende à maioria das atividades disponíveis: o atendimento em um balcão de loja, os 
trabalhos de secretaria, o controle da produção agrícola e da construção civil, por exemplo, 
já estão informatizados.

A escolaridade passa a ser considerada pelo mercado como condição sine qua non 
para contratação, ao mesmo tempo que é entendida como insufi ciente para proporcionar as 
habilidades profi ssionais exigidas. Com o avanço rápido e a absorção das novas tecnologias, 
nem as escolas profi ssionalizantes conseguem formar quadros prontos para desempenhar as 
funções que surgem no mercado. A tendência dos empregos formais é selecionar quadros com 
aptidões de aprendizado e com facilidade de adaptação rápida às novas formas de trabalho.
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O crescimento do mercado informal gera (não só para as camadas sociais mais 
desfavorecidas): situações de trabalho temporário, sem a proteção da legislação trabalhista; 
ampliação do espaço de serviços que dependem de iniciativas pessoais, como artesanato, 
aulas particulares, práticas de saúde alternativa ou preventiva; opções ilegais atrativas, como 
tráfi co de drogas e assaltos.

O confl ito é mais agudo entre os adolescentes que precisam participar da subsistência 
familiar e encontram portas fechadas no mercado formal. No entanto, a angústia gerada pelo 
desencontro entre as habilidades exigidas e as possibilidades profi ssionais, pelo descompasso 
entre o que aprendem na escola e as exigências do mercado, atinge os adolescentes de forma geral.

O professor de Ciências Naturais e Matemática encontra-se em posição privilegiada 
em relação aos outros profi ssionais da escola, à medida que, por sua formação básica e pela 
quantidade de material da área disponível na Internet ou sob outras formas eletrônicas, ele 
tem mais facilidade para usar os recursos informacionais. A utilização desses recursos, o 
aprendizado de como selecionar informações e reagrupá-las, além de tornarem as aulas menos 
monótonas, possibilitam aos alunos a aquisição de algumas das habilidades necessárias para 
sua inserção no mercado contemporâneo.

Questão

Várias iniciativas contra o trabalho infantil estão sendo tomadas. Há 
campanhas publicitárias veiculadas pelos meios de comunicação, 
empresas estão sendo punidas, auxílios fi nanceiros como bolsa-escola 
foram criados com a intenção de incentivar a permanência de crianças e 
adolescentes nas escolas. Mas, ainda não há evidências se essas ações 
alteram o quadro aqui descrito. Supondo que sim, haverá uma freqüência 
maior de alunos que não freqüentavam a escola, anteriormente.

Usando o seu conhecimento sobre a escola, expresse a sua opinião 
sobre a relação desses alunos com ela:
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Outras relações
A última relação de sociabilidade a ser tratada aqui refere-se a dimensões particularmente 

importantes para os adolescentes: o namoro, a turma de amigos, os grupos religiosos e 
esportivos, a participação em grêmios estudantis, os partidos, os movimentos reivindicativos 
e/ou trabalhistas, os serviço de voluntariado, a participação como eleitor.

São situações de escolha, de decisão mais participativa, em que o adolescente exerce 
sua autonomia isoladamente, a dois ou no pequeno grupo, em uma organização e expressa, 
experimenta, reestrutura valores e comportamentos. A defi nição de uma ética própria, o 
julgamento de valores, a responsabilidade pelos próprios atos, a decisão coletiva, a pertença 
a um grupo são fatores identitários que permitem o aprendizado e o exercício da capacidade 
de decisão e da cidadania.

  § você espera que eles consigam permanecer e terminar pelo menos o Ensino 
Fundamental?

  § que tipos de difi culdades terão para se adaptar ao ritmo e à organização 
da escola da atualidade?

  §  você vislumbra alguma ação que pode ser feita nesse ambiente para facilitar 
o processo de inclusão?
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Questões

Relacione a sua vida pessoal quanto às dimensões de sociabilidade 
(família, escola, trabalho e outras relações), descrevendo-as e 
relacionando-as com conteúdos escolares.

A compreensão da não-neutralidade da ciência, da utilização múltipla de seus produtos, 
de sua política de fi nanciamento comprometida com interesses de várias ordens, externas 
a seu âmbito, sua relação com outras instâncias sociais, os diferentes impactos resultantes 
da utilização maciça de tecnologias, as questões éticas geradas, por exemplo, pelas novas 
possibilidades de fertilização humana, da fabricação de seres vivos transgênicos, podem 
se constituir em subsídios importantes para tomadas de decisão. O exercício, ainda que 
delimitado, da decisão ética e da cidadania pode ser trabalhado com base nessa visão da 
Ciência. 

Ainda considerando a sua trajetória pessoal, relacione os fatos da 
sua vida com a idéia de que a humanização é um processo no qual 
incorporamos, aprendemos a cultura em que vivemos ao mesmo 
tempo que a modifi camos.

Algumas destas questões podem ajudá-lo nessa comparação: que línguas você 
fala? Por quê? Você freqüenta alguma igreja? Qual? Seus hábitos religiosos são 
os mesmos dos seus pais? Por quê? Que músicas ouve, o que lê, a que fi lmes 
assiste, quais são os seus programas de TV prediletos? Como você constituiu 
esses gostos?

1

2
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O texto sugerido na primeira aula para ajudar a pensar a vida social trata das dimensões da 
sociabilidade. Volte a ele para rever os conceitos.

Socialização: como ser um membro da sociedade, escrito pelos sociólogos Peter e Brigitte 
BERGER, que você pode encontrar no livro de introdução à Sociologia, de Marialice Foracchi 
e José de Souza Martins, intitulado Sociologia e Sociedade, editado pela Livros Técnicos e 
Científi cos Editora, Rio de Janeiro, desde 1977.

A parte III do livro de Delizoicov et al (2003) está centrada na questão de quem é o aluno da 
escola pública brasileira. Traz textos, sugestões de atividades e referências para consulta, em 
uma abordagem muito semelhante à que usamos nesta aula.

DELIZOICOV, D. ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: fundamentos 
e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

Leituras complementares
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Resumo
Considerando-se que a maioria dos alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio são adolescentes, analisou-se essa fase como 
uma transição, tomando como referência as dimensões da sociabilidade (família, 
escola, trabalho, e outras relações) enquanto espaços formativos relacionados 
com o aprendizado das Ciências Naturais e Matemática. Metodologicamente, 
propõe-se que para conhecer um sujeito social, como aluno, é preciso analisá-
lo nas quatro dimensões, considerando que a estrutura de cada uma delas é 
variada, exercem diferentes papéis em função de sua origem e, cada uma, propicia 
diferentes aprendizados e cria necessidade de conhecimentos escolares.

Autoavaliação 
O objetivo desta aula foi desencadear uma refl exão sobre quem é o aluno ao longo de 
todo seu curso de formação como professor. Esperamos que, durante as disciplinas 
seguintes, questões desse tipo o incomodem e acompanhem o seu aprendizado.

As atividades foram propostas para que você refl ita sobre esse assunto, tanto a partir 
de sua experiência pessoal como aluno, quanto nas observações que fez na escola. 
Esse tipo de refl exão não tem uma resposta única ou delimitada, mas certamente se 
enriquece quando comparamos as nossas respostas às de outras pessoas.

Aproveite a visita ao pólo para conversar com outros colegas e fazer uma comparação, 
observando as semelhanças e as diferenças e tentando compreender o porquê delas. 
Um exercíco interessante para desenvolver em grupo é fazer uma análise semelhante 
para outra faixa etária, por exemplo, para alunos da Educação de Jovens e Adultos.

As leituras complementares ajudam a enriquecer a sua refl exão.
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Sobre adolescência e escola vale a pena consultar o número especial com a temática 
Juventude e Contemporaneidade da Revista Brasileira de Educação.

Juventude e Contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Nº 5 e 6. mai/jun/jul/ago 1997 e 
set/out/nov/dez 1997.

Outros números dessa revista trazem esporadicamente artigos sobre o assunto. Alguns 
dos números estão disponíveis para consulta ou download no site http://www.anped.
org.br/inicio.html procurando no link rbe.

Aprofundamento

A questão da juventude, suas características, seus problemas, sua 
vulnerabilidade e suas potencialidades não só tem sido objeto de estudo, 
mas também de políticas públicas e debates em torno dessas políticas. Os 
sites listados a seguir são portais em que esta discussão vem se mantendo.

Acesse alguns deles, veja os temas em debate e as propostas de ação. Escolha 
alguns dos temas ou propostas e tente escrever um texto de uma página 
relacionando-os às características do momento histórico contemporâneo.

www.rebidia.org.br
www.uol.com.br/aprendiz

Desafi o
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14

Aula

A aprendizagem e o ensino





Apresentação

Nas aulas anteriores, você estudou o papel da escola no mundo contemporâneo e alguns 
dos desafi os que ela enfrenta. Entre eles, o novo perfi l do aluno e a necessidade de rever 
os conteúdos e metodologias. Após isso, voltamos o olhar para o aluno, analisando 

as dimensões de sociabilidade dos adolescentes e pensando suas relações com o ensino de 
Ciências e Matemática. O fundamento para pensar e propor ações de ensino e organização 
escolar é o entendimento do conceito de aprendizagem, que trabalharemos nesta aula e que 
fará parte de outras disciplinas do seu curso, como Psicologia da Educação e Didática.

Desde os primeiros encontros, estudamos o conhecimento, sua forma de acumulação e 
transmissão, suas características e articulações com as mudanças sociais. Com isso, muito já 
foi dito sobre aprendizagem. Nesta aula, retomaremos algumas dessas refl exões, destacando 
suas decorrências para a organização das situações de ensino.

Objetivo
Construir um conceito de aprendizagem e identifi car algumas de suas 
conseqüências para os processos de ensino.
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Como já vimos nas aulas anteriores, a aprendizagem é uma mudança de comportamento 
causada por ações que os organismos vivos realizam. Em especial, na espécie humana, 
a complexidade das aprendizagens foi o que possibilitou a criação das culturas e das 

sociedades. Vimos também que, se a aprendizagem é resultado de ações de um sujeito, não 
é resultado de qualquer ação: ela só se constrói em uma interação entre esse sujeito e o 
meio circundante, natural e social, e, portanto, diferentes interações vão possibilitar diferentes 
tipos de aprendizagem. A repetição da ação é que fortalece as conexões neurais, portanto 
a aprendizagem, no sentido de incorporar novos comportamentos, depende também da 
possibilidade de usá-los com certa freqüência.

Baseando-se na observação da vivência cotidiana, sabemos que as pessoas aprendem o 
tempo todo. Instigadas pelas relações sociais ou por fatores naturais, aprendem por necessidade, 
interesse, vontade, enfrentamento, coerção. Podemos perceber que nós aprendemos não só 
tópicos e assuntos, conhecimentos no sentido mais tradicional, mas também habilidades 
manuais e intelectuais, relacionamento com outras pessoas, convivência com os próprios 
sentimentos, valores, formas de comportamento e informações, constantemente e ao longo 
de toda a vida.

Todas as nossas interações cotidianas são aprendizados. Como você vai ver na disciplina 
de Psicologia da Educação, as próprias estruturas que permitiram novas formas de aprendizado 
construídas ao longo da história da nossa espécie são adquiridas pelas crianças no decorrer 
dos primeiros anos de vida, em uma seqüência que parece ser igual para todos os indivíduos. 
É somente na adolescência que nos aproximamos da lógica de pensamento que caracteriza a 
aprendizagem dos adultos. Porém, não há um tempo exato para a construção dessas estruturas, 
pois elas dependem da interação que o sujeito estabelece com o seu ambiente natural e social.

Ainda assim, todos nós somos capazes de aprender qualquer dos conteúdos sociais e 
culturais disponíveis em nosso meio. As circunstâncias ambientais e orgânicas de cada indivíduo 
interferem no tempo que cada um leva para se apropriar de um processo e acabam por criar 
áreas de aprendizado mais fáceis do que outras, mesmo porque tivemos mais possibilidade de 
usá-las. Por exemplo, a facilidade ou difi culdade para desenvolver diferentes linguagens, como 
as artísticas, as literárias, as matemáticas, está relacionada ao acesso que tivemos a elas, desde 
o nosso nascimento, mas também ao prazer que essas atividades nos proporcionaram. São os 
afetos, o prazer, o desprazer, o medo que nos fazem fugir ou repetir interações. Muitos desses 
afetos resultam diretamente das ações de outros seres humanos. Daí a importância da qualidade 
das interações, mesmo quando o foco é a aprendizagem de conteúdos que se relacionam mais 
com a cognição, como ocorre na maioria das disciplinas escolares.

Aprendizagem

Aprendizagem

Como você verá na 
disciplina de Psicologia 

da Educação, existem 
vários enfoques para 

entender a aprendizagem: 
do funcionamento do 
cérebro, baseado nas 

neurociências e nas 
teorias sobre cognição, 
como estilos cognitivos 
e inteligências (nomes 
como os de Damásio e 

Gardner se destacam 
nessa área); das teorias 

sobre o desenvolvimento 
que são a base das linhas 
construtivistas de ensino 

(Piaget, Vygotsky e Wallon 
são os principais autores); 

das teorias específi cas 
sobre aprendizagem 

(Skinner, Ausubel, Bloom, 
Brunner, Rogers são 

algumas das referências 
gerais, as quais podem 

ser complementadas por 
estudos sobre formação 

de conceitos, resolução de 
problemas, metacognição 

e outros enfoques 
específi cos produzidos 
por pesquisadores do 
ensino das ciências e 

matemáticas, como mapas 
conceituais, mudança 

conceitual e modelagem); 
dos estudos sobre 

motivação, ansiedade, 
interesses e expectativas 

e sobre afetos em geral 
(Freud e seus seguidores, 

Jaspers, entre outros); e 
também das dinâmicas de 
grupo (Kurt Lewin e Lauro 

de Oliveira Neto, no Brasil).
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Dada a importância da linguagem e da ação sobre o ambiente para a construção do 
pensamento, é relevante retomar as idéias de Paulo Freire, que propõe um ensino a 
partir da relação dialógica entre os sujeitos e sobre o mundo, considerando a palavra 

como ação sobre a realidade circundante. Ou seja, uma relação de troca que resgata o papel 
do aluno e do professor como sujeitos, não apenas da aprendizagem e do ensino, mas da 
história humana.

Assim, em uma sala de aula, não é só o aluno que aprende. O professor também aprende 
a conviver com os alunos, a orientá-los, e apropriar-se dos conteúdos lecionados, quando 
estabelece novas organizações para explicá-los e para responder as dúvidas que surgem.

O ponto de partida para pensar o ensino é reconhecer que o aluno é o sujeito de sua 
aprendizagem, porque é ele quem a realiza, e não alguém que sofre ou recebe uma ação. Não 
há como ensinar a alguém sem envolvê-lo no ato de aprender, uma vez que a aprendizagem 
é um processo interno, que ocorre como resultado da ação de um sujeito. Ao professor, é 
possível mediar, criar condições, facilitar a ação do aluno de aprender.

Nas relações de ensino e aprendizagem, às vezes esquecemos que uma sala de aula é um 
espaço coletivo, pois nos centramos apenas no papel do professor ou no papel de cada aluno 
individualmente. Essa troca cotidiana pode facilitar ou difi cultar aprendizados específi cos. Com 
certeza, ao longo da sua escolaridade, você aprendeu a ler e a escrever, como também alguns 
conhecimentos disciplinares (certamente, muito menos do que os seus professores pensavam 
estar ensinando), assim como aprendeu a fi car calado durante a exposição do professor, a 

Ensino

Individualmente

Uma das dificuldades 
no ensino a distância 
é ele ser considerado 
como um ensino 
individualizado. O fato 
de você estar em um 
curso a distância não 
impede que interaja 
com outros colegas no 
pólo, com tutores e até 
com amigos, com quem 
troca idéias ou estuda 
junto. Ao contrário, as 
interações sociais que 
você cria, em torno 
do ato de aprender, 
podem facilitar o seu 
aprendizado, ao
torná-lo mais 
significativo e
prazeroso.
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se manter sentado por horas em uma cadeira, a fazer fi la para entrar ou sair da sala de aula. 
Aprendeu, muitas vezes, mais com os colegas do que com as aulas ou livros didáticos.

Contudo, ao se falar de situações organizadas de ensino, como as que ocorrem na escola, 
dirige-se toda a preocupação para o desempenho docente, sem considerar os efeitos que 
ele está tendo sobre os alunos – sem pensar, de fato, que tipo de aprendizado está sendo 
propiciado e por que se está investindo nessa forma de ensinar. Uma grande parte das ações 
realizadas em sala de aula é fruto da tradição, da experiência prévia dos docentes enquanto 
alunos, o que os leva a reproduzir, às vezes até sem perceber, as atitudes dos professores com 
quem estudaram ao longo da vida. Mesmo os portadores do discurso em favor da tendência 
“construtivista” são, muitas vezes, “atropelados” pelo ensino tradicional e discursivo, centrado 
no sujeito que ensina a sujeitos que aprendem a “partir do nada”.

Há uma preocupação com a seqüência, mas não com a relevância do conteúdo que se 
ensina. Consideramos que a relevância está previamente estabelecida pelo próprio conteúdo. 
A presença da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo parece, por si só, justifi car 
a necessidade do seu ensino, ainda que os conteúdos escolares não tratem do papel atual 
dessas áreas.

O professor é, na sala de aula, o “porta-voz” de um conteúdo escolar, que não pode ser 
só um conjunto de fatos, nomes e equações, mas deve ser também uma forma de construir 
um conhecimento específi co imbuído de sua produção histórica e de procedimentos próprios. 
Como principal porta-voz do conhecimento científi co, é o mediador, por excelência, do processo 
de aprendizagem do aluno. Ele busca nessa relação pedagógica também sua realização pessoal, 
precisa sentir que há retorno e que seu trabalho é valorizado. Se não refl ete sistematicamente 
sobre seu fazer, repete suas vivências anteriores como aluno ou centra-se em sua relação 
pessoal com o conhecimento.

Condições de trabalho que garantam ao professor um salário digno, valorização 
profi ssional, ambiente adequado e seguro, possibilidade de formação permanente, tempo 
para refl exão, estudo e elaboração de seus materiais são necessários, mas não sufi cientes 
para sua realização. Para que isso aconteça, é preciso ver seu trabalho apresentar resultados: 
os alunos aprendendo e gostando de aprender.

Como trazer o aluno para essa aventura de conquistar conhecimentos novos, árduos, 
diferentes do que já domina?

Como já vimos, o aluno é o sujeito da própria aprendizagem. Possui expectativas 
individuais, está em busca de relações pessoais, participa de novos grupos e aprende como 
conviver e partilhar conhecimentos (nem sempre aqueles que os professores intencionam lhe 
apresentar). Esse aluno é portador de saberes e experiências adquiridas constantemente em 

Ensino e aprendizagem
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suas vivências e, quando adolescente ou criança, está vivenciando grandes transformações 
em seu corpo, em sua afetividade, em sua cognição.

A relação fi rmada na sala de aula é entre o professor e um conjunto de alunos. A dinâmica 
que se estabelece é a dos grupos. Os alunos são individualmente diferentes, com demandas e 
tempos próprios, mas sua interação com os professores ocorre enquanto turma. Essa dinâmica, 
estabelecida com cada turma e professor, está permeada pela relação entre os alunos, em uma 
convivência cotidiana, e pela forma como se relacionam em grupo com: outros professores, 
outros adultos da escola, outras turmas e a estrutura escolar, que envolve desde o espaço 
físico até as regras de convivência.

Tornar a aprendizagem dos conhecimentos científi cos em sala de aula um desafi o 
prazeroso é conseguir realizá-la de forma signifi cativa para todos: professor e conjunto dos 
alunos que compõem a turma. É, ainda, transformá-la em um projeto coletivo, em que a 
aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de seus riscos e limites 
seja a oportunidade para o exercício e o aprendizado das relações sociais e dos valores.

Nessa perspectiva, a sala de aula passa a ser espaço de trocas reais entre os alunos e 
deles com o professor, diálogo que é construído entre conhecimentos sobre o mundo onde 
se vive e que, ao ser um projeto coletivo, estabelece a mediação entre as demandas afetivas e 
cognitivas de cada um dos participantes.

Essa relação de desafio e de construção coletiva, por seu caráter de projeto, é 
alimentada pela percepção das conquistas por parte do grupo e pelos novos desafi os que 
constantemente se apresentam.

Trazer o mundo externo para dentro da escola, possibilitar o acesso a novas formas de 
compreendê-lo, e também a suas questões candentes, faz parte desse desafi o. Propiciar o 
novo em Ciências Naturais é, por exemplo, trazer para o ambiente escolar as notícias de jornal, 
as novidades da Internet, os acontecimentos da comunidade; é visitar museus e exposições 
de divulgação científi ca, como parte da rotina da vida escolar. O próprio espaço físico pode 
ser uma forma de criar demandas: nas paredes, jornais murais; nas bibliotecas, revistas e 
jornais de divulgação científi ca, livros instigantes de fi cção científi ca ou mesmo de literatura; 
fi lmes nas videotecas; exposições de curiosidades e demonstrações, não só na sala de aula 
de Ciências, mas nos pátios e nos corredores – para mencionar somente algumas dessas 
estratégias. Organização de feiras de ciências e semanas culturais, visitas a parques e museus, 
idas a congressos e conferências, como os da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), como também a clubes de Ciências e de Astronomia podem fazer parte da agenda 
permanente de uma escola, provocando novos desafi os a serem enfrentados na sala de aula.

Tomando-se como ponto de partida e chegada o mundo em que vivemos, o conhecimento 
científi co aparece como uma das maneiras de intervir e explicá-lo criticamente. Por não ser 
nem a única nem a mais importante, mas uma forma indispensável na atualidade, só tem 
sentido em sua relação com os conhecimentos tanto da cultura prevalente como das outras 
disciplinas escolares.
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Partir de temas signifi cativos da realidade local e apresentar os conhecimentos como 
processuais, históricos, dotados de procedimentos, resultado de ações e possibilitando 
ações e explicações torna seu aprendizado uma forma de conquista pessoal e coletiva de 
uma vida melhor.

Relembre as suas experiências escolares.

a) Houve alguma situação em que você estava tentando aprender 
algo que parecia não ter sentido e, de repente, conseguiu entender o 
conteúdo? Qual foi a sua sensação (seus sentimentos) no momento 
em que isso ocorreu? Você continuou a ter difi culdade com esse tipo 
de aprendizado?

b) Tente listar coisas que você aprendeu na escola e que fi caram 
incorporados na sua maneira de ser. Que conteúdos estudou para as 
provas e não lembra mais? Por que essa diferença?

Se você tivesse que ensinar a uma pessoa com dificuldade de 
comunicação, por exemplo, um surdo, que cuidados tomaria para 
organizar a situação de ensino?

Questões

1

2
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Sobre Psicologia da Educação, vale a pena ler o livro:

OLIVIERA, Zilma M. R.; DAVIS, Cláudia. Psicologia: ensino e aprendizagem. São Paulo: Cortez, 
2006.

Uma introdução sobre as idéias de Paulo Freire, em formato de livro de bolso e vendido em 
diversos lugares, é:

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 28.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 (Coleção 
leitura).

A parte III do livro trata especifi camente dos temas desta aula.

ELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

Sobre ensino de Matemática, recomendamos a leitura do livro:

MOURA, M. O. (Coord.). Educação matemática: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2006.

Leituras complementares

Resumo
Retomou-se o conceito de aprendizagem como resultado das ações do sujeito 
no meio natural e social, que para ser mantido necessita de uma certa freqüência 
de uso. Apresentou-se o ensino como relação coletiva que se estabelece entre 
professor e alunos, em que todos aprendem sobre os conteúdos e a convivência. 
Propôs-se que o ensino dialógico, a partir de temas da realidade local, baseado 
numa concepção de conteúdos como procedimentos de compreensão e 
enfrentamento de problemas sociais, pode ser um desafi o, um projeto coletivo 
que se torna signifi cativo tanto para professores como para os alunos.
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Autoavaliação 
Combine um encontro com dois ou três colegas de curso no pólo. Compare 
as respostas dadas para as questões desta aula. Assinale os pontos comuns e 
identifi que as diferenças. É possível estabelecer uma relação entre os pontos em 
comum e o tipo de escola que freqüentaram? Quais seriam essas relações? Por 
que alguns exemplos são diferentes?

Leia um dos livros ou assista a um dos fi lmes indicados a seguir. Eles relatam situações 
de aprendizagem de pessoas portadoras de necessidades especiais. A partir do que foi relatado, 
faça algumas sugestões que facilitem o aprendizado dessas pessoas.

O livro Vendo Vozes, de Oliver Sacks (1998), conta a história dos surdos e questiona qual 
a melhor maneira de serem integrados à sociedade.

O último conto, que dá nome ao livro, Um antropólogo em Marte, de Oliver Sacks (1995), 
é sobre uma autista, Ph.D. em ciência animal e professora da Colorado State University.

O fi lme O Milagre de Anne Sullivan, dirigido por Arthur Penn (1962), conta a história de 
Helen Keller, uma menina cega, surda e muda que acabou tornando-se uma escritora famosa 
a partir de um trabalho feito por sua enfermeira Anne Sullivan. Várias versões para televisão 
foram feitas, com base na história original.

Filhos do Silêncio, dirigido por Randa Haines, com William Hurt e Marlee Matlin (1986), 
relata a história de um professor (William Hurt) que muda-se para uma pequena cidade americana, 
onde irá lecionar linguagem dos sinais numa escola especial para defi cientes auditivos. Lá, 
ele se encanta pela introspectiva Sarah (Marlee Matlin), uma surda-muda problemática, com 
difi culdades de se relacionar com as pessoas. Torna-se, então, um dedicado orientador, disposto 
a lutar com todas as suas forças para que a garota supere seus problemas. O fi lme rendeu um 
Oscar e um Globo de Ouro de Melhor Atriz para Marlee Matlin, além do Urso de Prata no Festival 
de Berlim para a diretora Randa Haines.

Aprofundamento
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Políticas públicas para portadores de necessidades especiais podem ser 
encontradas nos sites do MEC e do Ministério da Justiça.

Procure nas indicações a seguir quais dessas políticas estão em vigor. Alguma 
delas chega ao seu município? Em caso afi rmativo, quais são as suas principais 
ações?

http://portal.mec.gov.br/seesp/

http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/principal.asp

Analfabetismo funcional e outras não aprendizagens.

Um exemplo de aprendizados que são perdidos por falta de uso é o que 
denominamos de analfabetismo funcional. Essa expressão foi cunhada pela 
UNESCO na década de 60 e refere-se aos resultados das campanhas de 
alfabetização de adultos que não têm continuidade: os sujeitos alfabetizados, e 
que não estão expostos constantemente ao uso da escrita, depois de dez anos 
só sabem escrever o nome e identifi car letras. Essa é uma das preocupações 
centrais para quem trabalha com os programas e campanhas de alfabetização.

Procure nas revistas de pesquisa em Educação artigos sobre essa temática e faça 
um resumo das principais idéias encontradas.

A principal biblioteca virtual de pesquisa na área de Educação é a Biblioteca Virtual 
de Educação, a qual permite busca temática.

Consulte: http://bve.cibec.inep.gov.br/

Desafi o

BIBLIOTECA VIRTUAL DE EDUCAÇÃO. INEP. Disponível em: <http://bve.cibec.inep.gov.br/>. 
Acesso em: 04 abr. 2005.

BRASIL. Ministério da Justiça. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Defi ciência. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/principal.asp>. 
Acesso em: 04 abr. 2005.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/>. Acesso em: 04 abr. 2005.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
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15

Aula

Metodologia e conteúdos





Iniciamos esta disciplina com três aulas sobre o Nordeste e o seu município. Foi, então, 
solicitado que você observasse a realidade local sob vários aspectos e produzisse materiais 
(mapa, linha do tempo e textos) que a sintetizassem, apontando os seus principais 

problemas. Para explicar o resultado obtido, você estudou as esferas da vida social e a formação 
da sociedade até o capitalismo. Os conceitos e a forma de análise aprendidos foram usados, 
em seguida, para interpretar o que está acontecendo no Nordeste atualmente e como o que 
ocorre no seu município se relaciona com essa dinâmica.

Ao longo desse processo, enfatizamos o papel do conhecimento sistematizado, principalmente 
da ciência e da tecnologia, e o da escola na organização da sociedade. Nas últimas aulas, esse 
enfoque foi ampliado para os desafi os do mundo contemporâneo, o que fez surgir a necessidade 
de repensar os processos de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais e Matemática.

Esta aula apresentará uma articulação entre os princípios estudados e uma proposta de 
ensino, sintetizando os conhecimentos adquiridos e, ao mesmo tempo, funcionando como 
uma introdução para as outras disciplinas do seu curso. Para acompanhá-la, você precisa ter 
em mãos o conjunto do material de “Educação e Realidade” e o “Guia do Aluno”.

Apresentação

Objetivo
Identificar os elementos necessários para a construção de uma 
proposta de ensino de Ciências Naturais e Matemática e relacioná-los 
com a organização da disciplina e com o Projeto Pedagógico do curso.
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Metodologias e
conteúdos escolares 

Como vimos nas aulas anteriores, pode-se considerar o ensino como atividade humana, 
historicamente mutável e referenciada, que ocorre em uma dinâmica social e dos 
indivíduos particulares nela envolvidos. Assim, a educação no contexto da sociedade 

capitalista pode ser analisada sob dois enfoques distintos, ainda que complementares: o da 
reprodução social e o das possibilidades que representa para as diferentes classes sociais.

O primeiro enfoque nos alerta para a geração do fracasso escolar e para a adaptação 
dos indivíduos a uma estrutura social seletiva, que, além dos aspectos ligados a uma política 
de organização do sistema educacional, também aponta para o papel desempenhado pela 
prática cotidiana da escola. Trabalhos como os de Apple (1982) mostram que, além de uma 
inadequação do conteúdo supostamente veiculado pela escola e das formas de interação 
previstas, o cotidiano escolar esconde um currículo real, determinado pelas circunstâncias 
locais, que denomina de currículo oculto. Essa organização real do trabalho educativo está 
muito longe da imagem que os educadores têm do seu trabalho e aponta para as necessidades 
e possibilidades dos alunos e educadores que interagem no processo.

O segundo enfoque, que coloca as possibilidades da educação enquanto parte da mudança 
social, foi explorado por diferentes visões, porém com um ponto comum: a necessidade de 
uma revisão crítica dos conteúdos e métodos usados na escola. Estes não só precisam ser 
adequados às vivências dos educandos e dos professores, mas também revistos criticamente, já 
que o conhecimento sistematizado historicamente, além de ter um caráter ideológico, sofre, nos 

Visões

Entre os educadores 
brasileiros, destacam-se 

nomes como os de Paulo 
Freire, Luís Carlos Menezes, 

José Carlos Libânio, 
Selma Garrido Pimenta, 

entre outros. 
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dias de hoje, um processo de construção com intensa rapidez. Em decorrência, os conteúdos 
que a escola tradicionalmente pretende trabalhar acabam por levar aos educandos somente 
o seu caráter ideológico e ultrapassado, não apresentando a sua face de criação histórico-
coletiva e ignorando, em muitas disciplinas, a produção científi ca até do início do século XX.

Pode-se, então, considerar que a educação, apesar de não ser o elemento determinante, 
pode ser um instrumento importante para ocorrência de transformações sociais e, para isso, 
precisa dar ao educando acesso ao conhecimento, o qual permite agir sobre o mundo em que 
vive: uma inserção local em uma sociedade complexa em constante mutação. Isso implica, 
assim como vimos nas aulas anteriores, repensar os conteúdos da escola, questionando 
que instrumentos fornecem aos alunos e ainda, como interagem com as necessidades e 
possibilidades pessoais e coletivas dos educandos e educadores.

Como fazê-lo?

A fi gura a seguir apresenta os elementos que precisam ser considerados para articular 
o processo de ensino aprendizagem a partir dessa ótica.

Podemos analisá-la a partir de três elementos igualmente fundamentais: a realidade local, 
o conhecimento escolhido para ser ensinado e o processo de aprendizagem. Esses elementos 
são articulados a partir de temas e da dialogicidade.

REALIDADE

DAR INSTRUMENTOS PARA COMPREENDER/ATUAR

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO DE
DIFERENTES ÁREAS

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
DA LOCALIDADE

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
DO EDUCANDO

Estrutura do
conhecimento

construído
Tema

Seqüência programática

Estrutura
do pensamento

Cultura prevalente
(percepção/consciência)
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Do ponto de vista do conhecimento sistematizado, consideram-se as especifi cidades 
de cada uma das áreas de conteúdo.

O conhecimento é entendido não como uma acumulação de informações isoladas, 
mas como força cultural construída e acumulada pelos homens e em contínua (r)evolução; 
portanto, deve ser compreendido considerando suas continuidades e rupturas, tanto históricas 
quanto com o senso comum. Daí a importância de se atentar para os aspectos históricos e 
epistemológicos na escolha dos conteúdos a serem ensinados, de modo que se possibilite aos 
educandos estabelecer relações entre os procedimentos próprios de cada área de conhecimento 
e entre as diferentes áreas.

Por exemplo, em vez de escolher conteúdos por uma listagem do livro didático, 
na área de Ciências Naturais pode-se utilizar a idéia de conceitos unifi cadores como 
critério para organizar a abordagem que será dada aos conteúdos necessários para o 
desdobramento do tema.

A construção do conhecimento
das diferentes áreas

A defi nição de um tema implica conhecer a localidade da escola em seus aspectos físicos, 
sociais e culturais, para, nesse contexto, identifi car situações signifi cativas que sirvam como 
ponto de partida para elaboração de programas.

Essas situações são fatos percebidos pelas pessoas da localidade como signifi cativos 
(dimensão vivencial) e que, ao mesmo tempo, facilitam a sua interpretação enquanto fato 
produzido socialmente (dimensão analítica). Ou seja, são signifi cativas porque fazem 
parte da vivência dos educandos, permitindo, simultaneamente, uma ruptura de uma 
visão do senso comum através da análise. Dessa forma, o primeiro passo é identifi car as 
situações percebidas como importantes para o grupo social envolvido, ainda que de uma 
forma sincrética.

O próprio processo para tal identifi cação é agrupar essas situações em temas que 
permitam escolhê-las e estudá-las nas relações que estabelecem com o contexto social e 
com os conhecimentos sistematizados necessários a sua compreensão.

A construção do conhecimento sobre a 
localidade

Temas

Ver exemplos em
Delizoicov; Angotti; 

Pernambuco (2002).

Conceitos
unifi cadores

Angotti propôs os 
conceitos unifi cadores 

– transformações, 
invarianças e 

regularidades, 
conservações e escalas, 

procedimentos comuns a 
todas as ciências naturais 
(Biologia, Física, Química, 

Astronomia e Geociências) 
em seus diferentes 

momentos históricos 
– como organizadores 

para a defi nição dos con-
teúdos dessas áreas e sua 
abordagem. Ver exemplos 

e mais referências em 
Delizoicov; Angotti; 

Pernambuco (2002).
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Como já vimos:

Cabe à escola propiciar condições que garantam aos educandos as ações necessárias para 
a aquisição de procedimentos do conhecimento sistematizado, considerando a sua formação 
geral como ser humano, nas suas dimensões cognitiva, afetiva e valorativa, capaz de se tornar 
sujeito da sua história.

  § não existe ensino se não houver aprendizagem;

  § a aprendizagem é resultado de um processo de construção do qual o educando é o sujeito 
e que se dá na interação desse sujeito com o meio natural e social. Apesar da presença dos 
objetos tecnológicos no nosso cotidiano, o acesso dos alunos às informações científi cas 
ainda é diferenciado, pois depende de sua origem social;

  § o planejamento do ensino precisa levar em conta as características dos alunos, faixa etária, 
condições de vida, cultura, interesses, conhecimento prevalente;

  § assim, ensinar é possibilitar ao grupo de educandos ações coletivas e específi cas, 
mediadas pelos professores e pelos materiais didáticos.

A construção do conhecimento do educando
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A dialogicidade
Uma forma de propiciar as ações coletivas é organizá-las como um diálogo, com três 

sequências de “falas”, que podem ser chamadas de momentos pedagógicos.

O primeiro, Estudo da Realidade (ER), é quando ao dar voz ao aluno, cria-se a necessidade 
de compreender a realidade local, problematizando-a: a situação se apresenta ao aluno 
codifi cada, necessitando ser descodifi cada através da aquisição de outras visões.

Aparece, então, o segundo momento de programação, Organização do Conhecimento 
(OC). Basicamente, o estudo de partes do conhecimento universalmente construído, o conteúdo 
escolar renovado, sempre sob forma de problematização e cotejamentos das visões distintas, 
porém sem deixar de dar prioridade ao conhecimento já acumulado.

No terceiro momento, Aplicação do Conhecimento (AC), o conteúdo apreendido no 
segundo, além de ser extrapolado para novas situações, é usado para reinterpretar a situação 
problematizada no primeiro.

Dessa forma, o que caracteriza cada um desses três momentos é o predomínio, no diálogo, 
de diferentes segmentos e de uma fase do processo. No estudo da realidade, predomina a fala do 
outro e a fase de descodifi cação inicial por uma reorganização dos elementos disponíveis nessa 
fala. No segundo momento, predomina a fala do professor e a introdução de novos elementos de 
análise. Por fi m, no terceiro momento, a síntese, a construção da fala conjunta do grupo de alunos 
e do professor, e a extrapolação do conhecimento adquirido para novas situações.

Deixamos essa proposta de ensino como um desafi o para o seu curso.

Para organizar uma ação na escola, considere os elementos apresentados. Você precisa 
se aprofundar nos conteúdos de Ciências Naturais e Matemática de forma a não só acumular 
informações, mas compreendê-los na sua origem, seu signifi cado social, sua relação com a 
tecnologia. Assim como precisa aprender mais como a escola funciona, qual o seu papel no Brasil 
de hoje, como são os alunos que a freqüentam e relacionar os seus estudos sobre aprendizagem 
e técnicas de ensino à realidade e à especifi cidade do conhecimento que vai ensinar.

Esperamos que o trabalho feito em Educação e Realidade possa ajudá-lo a tornar 
signifi cativas as próximas disciplinas, permitindo a construção de relações entre os diferentes 
conteúdos que estudará.

Finalizando
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Retome a apresentação desta aula e das aulas anteriores. Identifi que os 
blocos propostos com os momentos pedagógicos e que características 
apontadas para cada fase estão presentes nos materiais.

Leia o Projeto Pedagógico do seu curso, apresentado no Guia do Aluno. 
Analise se ele leva em conta a realidade local, o conhecimento de área 
e os processos de aprendizados mencionados nesta aula. Em seguida, 
escreva sua conclusão a partir dessa análise.

Identifi que na grade curricular do seu curso quais são as disciplinas 
que:

  § aprofundam conhecimentos da área;

  § tratam prioritariamente da Escola e da relação ensino-aprendizagem;

  § articulam os conhecimentos da área com os de Educação;

  § têm carga horária reservada para práticas.

Questões

3

2

1
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Escreva com suas palavras a relação entre a distribuição das disciplinas 
por semestres, a carga horária de prática, a(s) teoria(s) que envolvem, 
o tipo de conhecimento de que tratam e a fi nalidade do seu curso de 
formação de professores.

4
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FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 22.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28.ed. São 
paulo: Paz e Terra, 1996.

Em Pedagogia do oprimido, Paulo Freire desenvolve a base para uma metodologia e 
discute, entre outras, as noções de diálogo e tema gerador. Pedagogia da Autonomia é um 
livro de leitura fácil que discute a postura do professor e as relações de ensino em textos mais 
curtos, numa linguagem poética.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

A discussão metodológica apresentada aqui está aprofundada neste livro, no qual 
você poderá encontrar também exemplos de programações escolares e aulas, referências 
bibliográfi cas, para ensino de Ciências Naturais em uma abordagem temática e problematizadora.

Leituras complementares

Resumo
Propôs-se uma abordagem por temas e momentos pedagógicos como 
organizadores de um ensino que considera a realidade local, as especifi cidades 
do conhecimento científi co e as características dos alunos. Conhecimentos 
estudados nas aulas anteriores foram retomados para estabelecer como cada 
um dos aspectos (realidade local, características dos alunos e especifi cidades 
do conhecimento científi co) se articulam nessa abordagem. 
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Autoavaliação 

Reúna-se com os colegas no pólo e faça uma retomada da disciplina, analisando:

- quais das suas concepções iniciais foram alteradas ao longo da disciplina;

- que conteúdos novos aprendeu;

- que procedimentos adotou para o estudo;

- que difi culdades teve;

- que pontos precisam ser aprofundados;

- quais os encaminhamentos necessários para a continuidade dos estudos.
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Anotações
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Anotações
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