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APRESENTAÇÃO

A obra “Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2” foi concebida
diante artigos científicos especialmente selecionados por pesquisadores da área.
Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas
abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta
publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes
conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos
leitores.
Este e-book conta com trabalhos científicos interdisciplinares, aliados às
temáticas das práticas ligadas a inovação, bem como os aspectos que buscam
contabilizar com as contribuições de diversos autores. É possível verificar a utilização
das metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de objetos de
estudo.
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Capítulo 1

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) E APRENDIZAGEM ATIVA
NOS CURSOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA

Simone Ramires
Docente, Doutoranda em Infraestrutura Urbana, UFRGS, simone.ramires@ufrgs.br

Carlos Eduardo Santi
Docente, Doutorando em Engenharia Elétrica, FATEC-SP,
prof.carlos.santi@gmail.com

Ilka Maria de Oliveira Santi
Docente, Mestre em Letras, FATEC-SP, ilkam@uol.com.br

Resumo: Com o advento da pandemia causada pela COVID-19 em 2020, onde as
Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram de adaptar-se para dar continuidade às
atividades acadêmicas e implementar modelos de ensino para colocar em prática o
que o Ministério da Educação (ME) denominou Ensino Remoto Emergencial (ERE).Os
desafios impostos pela pandemia em 2020 foram um marco para docentes e
instituições, principalmente no que se refere a propor e adaptar o ensino em cursos
de Engenharia e Tecnologia, e impôs a necessidade imediata de tomar conhecimento
e testar - no melhor de suas possibilidades - modelos implantados em diferentes
instituições. Com o objetivo de tentar solucionar a lacuna entre o conhecimento teórico
isolado aplicado no modelo de ensino atual, e a necessidade do aluno de obter um
modelo mais prático onde o conhecimento específico se encaixa em uma sequência
lógica de forma a desenvolver a solução de problema real surge a importância da
interdisciplinaridade e buscar alternativas para os problemas apresentados, visando
intervenção, melhoria contínua e, propor soluções de sustentabilidade, onde o objeto
é a utilização de recursos já existentes ou aprimora-los. Com o surgimento de novas
tecnologias, fica evidente a utilização de ferramentas que propiciem o processo de
ensino aprendizagem, como por exemplo associar disciplinas que tem como histórico
serem isoladas e, assim possibilitar que trabalhem conjuntas, realizar momentos de
integração e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos são raríssimos ou
inexistentes. Com o objetivo de tentar solucionar a lacuna entre o conhecimento
8
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teórico isolado aplicado no modelo de ensino atual, e a necessidade do aluno de obter
um modelo mais prático onde o conhecimento específico se encaixa em uma
sequência lógica de forma a desenvolver a solução de problema real surge a
importância da interdisciplinaridade. A implementação de disciplinas quem tenham
como objetivo auxiliar o acadêmico a interagir com outras áreas de conhecimento,
buscar alternativas para os problemas apresentados, cases, entre outros, visando
intervenção, melhoria contínua e, propor soluções de sustentabilidade, onde o objeto
é a utilização de recursos já existentes ou aprimora-los. Ainda, em um mercado com
exigências em rápida transformação, deve-se analisar as questões de
multidisciplinaridade, possibilitando, desta forma, integrar cursos e áreas de
conhecimento além de debater estratégias para a troca de informações, implementar
o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs). A implementação de
práticas de aprendizagem ativa foi aplicada no modo ERE e, com base nisso foi
proposto elaboração de projetos reais, partindo da necessidade de intervenções,
melhoria contínua e benfeitorias com vistas as demandas atuais e, ainda tornar o
acadêmico protagonista no processo de ensino e aprendizagem e possibilitar ser
reflexivo. Para apresentação dos projetos foi realizada uma oficina sobre PITCH, que
consiste em uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos onde deve conter o
problema, solução, alternativas existentes no mercado, oportunidades, monetização,
clientes, investimento inicial, payback e qual o potencial inovador do projeto.
Palavras-chave: Educação. Engenharia. Tecnologia. Aprendizagem Ativa

Abstract: With the advent of the pandemic caused by COVID-19 in 2020, where
Higher Education Institutions (HEIs) had to adapt to continue academic activities and
implement teaching models to put into practice what the Ministry of Education (ME)
called Emergency Remote Education (ERE). The challenges imposed by the pandemic
in 2020 were a milestone for teachers and institutions, especially when it came to
proposing and adapting teaching in Engineering and Technology courses, and
imposed the immediate need to learn about and test - to the best of their ability - models
implemented in different institutions. Aiming to try to solve the gap between the isolated
theoretical knowledge applied in the current teaching model, and the student's need to
obtain a more practical model where the specific knowledge fits in a logical sequence
in order to develop the solution of a real problem, the importance of interdisciplinarity
arises and to seek alternatives for the problems presented, aiming at intervention,
continuous improvement and, propose solutions for sustainability, where the object is
the use of already existing resources or improving them. With the emergence of new
technologies, it is evident the use of tools that provide the teaching learning process,
such as associating disciplines that have a history of being isolated and thus enable
them to work together, perform moments of integration and practical application of the
knowledge acquired are very rare or nonexistent. In order to try to solve the gap
between the isolated theoretical knowledge applied in the current teaching model, and
the student's need to obtain a more practical model where specific knowledge fits into
a logical sequence in order to develop the solution of a real problem, the importance
of interdisciplinarity arises. The implementation of disciplines whose objective is to help
the student to interact with other areas of knowledge, to seek alternatives to the
problems presented, cases, among others, aiming at intervention, continuous
improvement, and to propose solutions for sustainability, where the object is to use
existing resources or improve them. Still, in a market with rapidly changing demands,
one must analyze the issues of multidisciplinarity, thus enabling the integration of
9
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courses and areas of knowledge in addition to discussing strategies for the exchange
of information, implementing the use of information and communication technologies
(ICTs). The implementation of active learning practices was applied in the ERE mode
and, based on this, the elaboration of real projects was proposed, starting from the
need for interventions, continuous improvement and enhancements with a view to
current demands and, furthermore, to make the student the protagonist in the teaching
and learning process and enable him to be reflective. For the presentation of the
projects, a workshop on PITCH was held, which consists of a 3 to 5 minute summary
presentation containing the problem, solution, existing alternatives in the market,
opportunities, monetization, customers, initial investment, payback, and the innovative
potential of the project.
Keywords: Education. Engineering. Technology. Active Learning.

INTRODUÇÃO

Com o advento da pandemia causada pela COVID-19 em 2020, as Instituições
de Ensino Superior (IES) tiveram de adaptar-se para dar continuidade às atividades
acadêmicas e implementar modelos de ensino para colocar em prática o que o
Ministério da Educação (ME) denominou Ensino Remoto Emergencial (ERE).Os
desafios impostos pela pandemia em 2020 foram um marco para docentes e
instituições, principalmente no que se refere a propor e adaptar o ensino em cursos
de Engenharia e Tecnologia, e impôs a necessidade imediata de tomar conhecimento
e testar - no melhor de suas possibilidades - modelos implantados em diferentes
instituições.
Nesse sentido, com a implementação do ERE, as IES, por sua vez, tiveram de
adaptar-se com adoção de novas tecnologias, melhorias na infraestrutura, seleção de
plataformas, capacitação imediata para docentes quanto aos novos recursos
utilizados, o mesmo para os discentes, tudo para implementar as disciplinas e manter
a grade curricular durante a pandemia.
Em meio a tudo isso, surgiram produtivos debates por parte dos conselhos de
ensino e pesquisa da IES para estruturar atividades ativas e reflexivas, projetos foram
pensados para se encaixarem no novo método de aprendizagem, para motivar os
alunos e diminuir a barreira virtual com atividades práticas e integrativas por meio de
TICs (tecnologias da informação e comunicação). Algumas sinalizações positivas

10

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

desse uso já apontam para um aproveitamento das atividades no chamado Ensino
Híbrido, após a pandemia.
É importante salientar que os questionamentos ainda são muitos, mas é certo
que o ERE desde já poderá contribuir para aperfeiçoar, refutar ou corroborar as
metodologias ativas de aprendizagem, como a Aprendizagem Baseada em Problemas
(PBL), a Sala de aula invertida (Flipped Classroom), entre outras que possivelmente
foram utilizadas no novo cenário de aprendizagem. Ali, a despeito das limitações do
momento, estimulam a autonomia dos estudantes, contando com suas habilidades de
criatividade, trabalho em equipe, colaboração, raciocínio lógico e especialmente o
espírito inovador. É importante destacar que é preciso desenvolver a habilidade de
entender as características individuais dos envolvidos. Além disso, o estudo realizado
por Zancul et al. (2018) será utilizado pelos pesquisadores envolvidos para apoiar as
ferramentas utilizadas para a comunicação com os acadêmicos como síncrona e
assíncrona.
As ferramentas síncronas permitem a comunicação on-line e imediata, como
chat e videoconferência, enquanto nas ferramentas assíncronas, não é necessária a
participação dos envolvidos ao mesmo tempo, tais como fóruns e e-mails.
Neste cenário, o docente teve a responsabilidade de estimular os alunos a
buscar soluções para os problemas do mundo real, instigá-los a aprender e propor
alternativas para melhorar a interação, sem deixar de atentar às desigualdades
sociais, ainda reais no país (SILVEIRA, 2005). Dos discentes, exigiu-se uma nova
postura e outras habilidades no que se refere ao conhecimento e ao trato com os
demais, um momento realmente de mudança de paradigmas. Além disso, com as
restrições impostas pela Covid-19, foi preciso repensar as práticas pedagógicas e a
introdução massiva da tecnologia no ambiente educacional, para que fosse possível
promover a continuidade do ensino.

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância não podem ser
compreendidos como sinônimos, por isso é muito importante, neste contexto,
11
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esclarecer esses conceitos (BEHAR, 2020). O ensino é considerado “remoto” porque
professores e alunos se viram impedidos por decreto de frequentarem as instituições
educacionais devido às medidas de restrição sanitária. Tornou-se “emergencial”
porque do dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve
que ser refeito a adaptado.
Além disso, para Schwetz et al. (2020) a EaD requer a construção de práticas
que sustentem a gestão da distância pedagógica, sendo que esta proposta consiste
em um processo que enfatiza a construção e a socialização do conhecimento.
No entanto para Hodges et al (2020) no modo ERE, por sua vez, caracterizouse pela adaptação das aulas presenciais com o uso das TICs para estabelecer uma
comunicação síncrona com os alunos e independentemente do tempo e do espaço,
possa tornar-se agente de sua aprendizagem, devido ao uso de materiais
diferenciados e meios de comunicação, que permitam a interatividade (síncrona ou
assíncrona) e do trabalho colaborativo (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020).
Alguns estudiosos argumentam que o ensino remoto representa uma medida
contingencial (VU et al., 2020), outros defendem a transformação radical nos sistemas
educacionais, estimulada pela pandemia e conduzida por inovações digitais (LIPOMI,
2020).
Ainda, modificou o ambiente no qual as relações de aprendizagem acontecem:
as residências dos envolvidos no processo e trouxe a necessidade de mudanças nas
competências de docentes e discentes para a vivência de uma experiência de
aprendizagem significativa.
Para o estudante, é possível apenas “aparentar” uma presença que não existe,
fazendo coro com um conjunto de câmeras fechadas, ou a opção por não assistir ao
vídeo de aula inteira. Diante da necessidade massiva de recursos físicos, para a qual
nem todos estavam preparados, inclusive economicamente, uma dificuldade que se
tem é a de se diagnosticar até que ponto a dificuldade é de carência de recursos ou
de desestímulo em relação à situação “livre”, em um ambiente de sala de aula não
controlado. Outro aspecto relevante para o ensino remoto é a dinâmica da aula, a
qual, em função da transição do ambiente físico para o digital, acarretou mudanças
nas interações de sala de aula (JOHNSON et al., 2020).
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Nesse sentido, o estudo de Krishnamurthy (2020) destaca que esse contexto
evidenciou a necessidade de se desenvolver novos modelos de aprendizado,
fundamentados na utilização da tecnologia. Diante do novo cenário, de acordo com
Schaefer e Minello (2016), há uma necessidade crescente de as universidades se
adaptarem, pensarem em outras estratégias de ensino que permitam despertar em
seus alunos, o engajamento e o espírito empreendedor (VERZAT; BACHELE, 2006).
Neste sentido, fóruns, palestras, seminários e congressos podem, de alguma forma,
ser a base de uma educação não somente motivadora, mas também empreendedora.
Como efeito, com a adoção de novas práticas, pode-se pensar em um novo
diálogo entre docentes e discentes, apontando para uma aprendizagem mais criativa
e significativa, a despeito de todas as limitações contra as quais ainda se luta.
Por outro lado, embora o ERE não contemple o mesmo nível de independência
do discente como no EaD, pode-se argumentar que estimula a autonomia do
estudante no sentido de atuação, de concentração nas atividades acadêmicas,
mesmo que em tarefas simples como consulta prévia ao material, além de disciplina
para aproveitar ao máximo os momentos síncronos. O espaço onde a aprendizagem
acontece não é mais a instituição de ensino, mas sua residência, requerendo
organização, foco de atenção e responsabilidade. Estas são características já
reconhecidas como necessárias aos futuros profissionais. Então, o que se pretende
argumentar neste artigo são as contribuições e transformações que o contexto do ERE
pode promover neste sentido.

APRENDIZAGEM ATIVA

Processo de intervenção do processo de ensino e aprendizagem que segundo
Brockman (2010) observa duas recomendações específicas para a revitalização do
ensino: a primeira refere-se à abordagem criativa dos conteúdos para promover o
processo interativo de projetar, prever o desempenho, construir e testar, essencial aos
engenheiros; a segunda refere-se à introdução do aprendizado multidisciplinar.
Ainda, em um mercado com exigências em rápida transformação, deve-se
analisar as questões de multidisciplinaridade, possibilitando, desta forma, integrar
13
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cursos e áreas de conhecimento além de debater estratégias para a troca de
informações. De acordo Maseto (2000) a aprendizagem ativa é mais adequada para
o trabalho em sala de aula, pois aposta no aluno como protagonista no processo de
ensino. A aprendizagem ativa é realizada por diferentes metodologias, como o PBL
(Problem Based Learning), o PLE (Project Led Education) e o Project Work. No
presente trabalho, o foco está na Aprendizagem Ativa, por ser um método teóricoprático que orienta as práticas no qual os sujeitos deste artigo estão inseridos, bem
como possibilita suporte para o aprendizado acadêmico.
Nesse sentido, a aprendizagem ativa vem auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem, ou seja, o aluno é ativo no processo, onde as aulas são interativas,
dinâmicas, apropriando-se de conhecimentos e habilidades, possibilitando ao aluno
ser reflexivo e aprendiz permanente e vem de encontro com as novas demandas
apresentadas pelo ERE.
Portanto, é importante salientar a utilização de estratégias de aprendizagem
ligadas a solução de problemas, desenvolvimento de projetos e até mesmo criando
situações de desafios e competições, possibilitando desta forma aliar teoria à prática.
Sendo assim, inovação é palavra de ordem no mundo dos negócios, mas pode
ser difícil saber por onde começar ou como organizar esse processo dentro das
organizações. Em se tratando de Instituição de Ensino, isso passa a ser mais difícil,
considerando que o “produto” são as pessoas formadas por essa Instituição. A
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2013) define inovação como a promoção de
um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas
ideias capazes de gerar ganhos de competitividade com desenvolvimento sustentável.

METODOLOGIA

A implementação de práticas de aprendizagem ativa na disciplina de Gestão
Ambiental para Engenharia aplicada no modo ERE teve como objetivo identificar
problemas relacionados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS,
partindo da necessidade de intervenções quanto as lacunas apontadas atualmente,
tais como, energia renovável, gestão de resíduos, educação empreendedora,
14
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comunidades sustentáveis, eficiência energética e outros que são apontados pela
ODS.
A disciplina teve um total de 4 grupos com 6 componentes cada, obtiveram
auxilio de mentor que já possui experiência no mercado sendo sócio de uma startup,
bem como participa ativamente em empreendedorismo e inovação.
Para apresentação dos projetos foi realizada uma oficina sobre PITCH, que
consiste em uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos onde conter basicamente o
problema, solução, oportunidades de mercado, clientes, investimento inicial e
payback. Cabe também avaliar como o ambiente universitário influencia no
aprendizado e como laboratórios e oficinas de aprendizado multidisciplinar podem
contribuir.
Por fim, intenciona-se explorar também as iniciativas de projetos em conjunto
entre instituições e modelos de aprendizado multidisciplinar na engenharia como a
abordagem por projetos ou com uso de conhecimentos externos à Engenharia
Tradicional.

PROJETOS

Com base no desafio proposto foi apresentado pelos acadêmicos do curso de
Gestão Ambiental para Engenharia os projetos Renovagua, Enerbike, Revitalização
de espaços e estacionamento da Escola de Engenharia e Ilumina Campus.
O projeto Renovagua apresenta uma proposta de intervenção no Prédio
Engenharia Nova com o objetivo de avaliar a implementação de um sistema de
captação de água da chuva para usos que requerem água não potável, como a
descarga nos sanitários. Os valores calculados foram obtidos com base no índice
pluviométrico na cidade Porto Alegre, RS, fornecidos pelo Centro Integrado de
Comando - CEIC da prefeitura da cidade e pelas recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
Ainda, sobre o projeto pretende-se economizar 867 mil litros de água tratada,
pois, em média eram utilizados anterior a COVID-19 10 litros de água potável para
15
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descarga comum em vasos sanitários e, na Universidade são utilizados 600 mil litros
de água própria para os vasos sanitários.
Outra proposta foi o Enerbike propõe um ambiente prático, descontraído e
eficiente com o objetivo de atingir os estudantes e expandir seus conhecimentos sobre
energia, através de um modelo dinâmico e interativo de comunicação, de uma forma
muito simples, eficiente e de baixo investimento.
Ainda, sobre o projeto se encaixa no termo Energy Harvesting, que de acordo
com (David, 2014) o processo de captar pequenas quantidades de energia a partir de
qualquer número de fontes de energia naturais, que de outra forma seriam dissipadas
ou perdidas. Haverá no terraço uma, ou mais bicicletas estacionárias com um gerador
acoplado, para que todos percebam o esforço necessário para a geração de
eletricidade. Com o equipamento, o ciclista funciona como uma fonte de corrente,
fornecendo potência.
Ainda, dentro do contexto da proposta teve o projeto Revitalização de espaços
e estacionamento da Escola de Engenharia percebendo o excesso da urbanização no
ambiente universitário, bem como poluição do ar e visual, além da falta de um lugar
para convivência que aproxime os alunos da natureza no campus, repensou-se a
revitalização da lancheria do prédio das ciências econômicas (figura 1) e o
estacionamento (figura 2).
Figura 1- Lancheria do Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas - UFRGS

Fonte: Autores (2020)
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Figura 2- Ilustração da cortina verde (sketchup).

Fonte: Autores (2020)

Pensando nos detalhes, foram escolhidos de forma que o projeto pudesse ser
viabilizado, e realmente pudesse ser implantado, através de pesquisas e informações
cedidas por empresas, como a Ecotelhado e reuniões com responsáveis pela
infraestrutura do prédio. A visão dos frequentadores do local, funcionários da
universidade e alunos através de um questionário online também auxiliou nas
escolhas. Obteve-se o resultado esperado: a criação de um projeto simples de
montagem, de fácil realização, com todas as informações necessárias.
O Ilumina Campus consiste na instalação de painéis foltovoltaicos com objetivo
de reduzir a fatura mensal de energia elétrica, ajuda a diminuir a emissão de gases
do efeito estufa devido a utilização apenas da radiação solar para gerar eletricidade.
Propõe também um visual mais moderno ao campus e conta com a instalação de
medidores solarimétricos, que coletam e armazenam dados para dar suporte a
estudos em energia solar e outras áreas, além de criar um espaço único com esta
finalidade no campus.
Surge o projeto Lixo Eletrônico que tem como foco reduzir o descarte
inadequado de lixo eletrônico possibilita que as substâncias tóxicas presentes
contaminem os solos e lençóis freáticos, podendo causar danos à saúde humana.
Sendo assim, este projeto propõe que seja destinado um espaço para o recebimento
destes materiais e, desta forma os acadêmicos de engenharia de controle e
automação e engenharia elétrica utilizem estes equipamentos nas aulas práticas, ou
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seja, reaproveitando seus componentes contribuindo para um espaço destinado a
esse lixo.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O surgimento de novas tecnologias, associadas a um mundo globalizado, e
uma constante preocupação com o desenvolvimento sustentável, passaram a exigir
cada vez mais competências do engenheiro. Destaca-se que há algumas décadas, a
educação em engenharia formava profissionais adequados, considerando-se os
conhecimentos, valores e habilidades dos perfis praticados à época, mas essa
situação vem se alterando (RUGARCIA et al., 2000).
Desta forma, a oferta de disciplinas transversais possibilita aos acadêmicos
interação com outros cursos da Universidade e faz com que a engenharia não
permaneça desconectada como se houvesse entre ela e outras áreas de
conhecimento um vácuo descontínuo como o presente na sociedade atual (THE
ENGINEER, 2011).
As disciplinas transversais são apresentadas como extensão, ensino e
pesquisa ao âmbito dos cursos da graduação, geralmente com carga horária de 45
horas/aula, tendo como objetivo e prioridade o desenvolvimento de prática
pedagógicas inovadoras, seguidas de debates e exposição de conteúdos básicos,
realização de trabalhos em grupo e aplicação prática de conteúdos na forma de
projetos.
Assim sendo, destaca-se que a interdisciplinaridade não pretende desvalorizar
as disciplinas, mas sim desenvolvê-las a fim de articularem-se entre si, em busca do
conhecimento, pois as disciplinas fornecem informações, elementos, ideias para esta
construção e, sendo o conhecimento um fenômeno inacabado, impossível de
abrangê-lo totalmente, a interdisciplinaridade constitui-se em um processo contínuo e
interminável (RODRIGUES, SOUZA, ROCHA FILHO, 2017).
Em suma o que precisa ser realizado é trocar a ênfase em competitividade
operacional por competitividade criativa a capacidade das organizações e sociedade
de criar, abraçar e executar com sucesso novas ideias (BROWN, 2010).
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Neste contexto, desempenharam melhor as pessoas que estiverem inseridas
em um ambiente institucional apoiador e tiverem uma organização interna para a
inovação, ou seja, discentes que estiverem preparadas para superar a crise do
COVID-19 e aproveitar as oportunidades da universidade com a inovação (ALANA
RAMOS ARAÚJO, 2020).
Algumas experiências que podem fomentar a discussão são apresentadas
como projetos de extensão dando suporte às disciplinas aliando teoria à prática,
ultrapassando o modelo tradicional e propondo cases reais, implementação de
projetos voltados às questões de sustentabilidade, eficiência energética, crise hídrica,
energias renováveis, entre tantos outros assuntos de extrema relevância para o
aprendizado práticos dos acadêmicos de Engenharia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim espera-se essas propostas gerem discussões futuras e que sirva de
auxílio para o direcionamento dos esforços na evolução do ensino de engenharia no
Brasil, bem como para convergir tais esforços e fortalecer a rede de atores envolvidos
com a educação da engenharia brasileira, pois, o engenheiro precisa ser capaz de
resolver problemas, de encontrar soluções inovadoras e criativas que contribuam
positivamente com o aspecto social e ambiental.
Além de ter habilidade em pesquisa para projetar e conduzir experimentos, bem
como habilidade para usar as tecnologias atuais e desenvolver novas e ainda, ser
flexível para se adaptar às mudanças e entender o mercado, muitos empreendedores
são formados em engenharia.
Engenheiros também precisam ser bons líderes, por isso, a tomada de decisão
é uma competência muito importante quando aliada ao bom trabalho em equipe e a
habilidade de se expressar claramente, bem como estar por dentro de tudo que
acontece na atualidade, e ser capaz de aplicar no seu projeto, pois essa é uma
profissão cada vez mais interdisciplinar, visto que apenas o conhecimento técnico não
é suficiente, é preciso habilidades e competências das mais variadas para formar o
profissional engenheiro.
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Através da proposta da disciplina o acadêmico percebeu que o conceito
aprendizagem ativa possibilita aliar teoria à prática e, assim tornar-se protagonista do
projeto, possibilitando, verificar quais as lacunas existentes, possíveis investimentos
para dar o início no projeto e incentivar a dar continuidade, ou seja, execução da
proposta.
Ainda, pode-se perceber nos acadêmicos que os estudos realizados inferem,
ou seja, tem impacto sobre viabilidade econômica, ambiental, viabilidade social,
intervenções e melhoria contínua e, possibilitou desenvolver consciência crítica. Além
disso, pode-se perceber um grande envolvimento dos acadêmicos, participação ativa,
sendo proativos, percebendo a relação preventiva e corretiva.
Os trabalhos foram avaliados por expertises na área de inovação e
empreendedorismo como profissionais da Associação Gaúcha de Startups - ABS,
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico – SEDETEC/UFRGS, empresas
incubadas no Parque Tecnológico da Universidade.
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Capítulo 2

RESPEITO É BOM E EU ENSINO DIREITOS HUMANOS E ENSINO
DE HISTÓRIA1/2
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Mestra em Ensino de História – UNIFESP
Mestra em História Social – PUC/SP
adriana.kronemberger@gmail.com

Resumo
Este trabalho é parte da minha dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de
História, desenvolvida pelo Programa ProfHistória/Unifesp e defendida no ano de
2020. O objetivo é, por meio de entrevistas, discutir a possibilidade de professores de
história, mesmo em tempos de avanço de pensamentos conservadores,
desenvolverem práticas docentes que promovam os Direitos Humanos, tanto em sala
de aula quanto em toda a escola. A pesquisa que deu origem a esse trabalho foi
desenvolvida com a metodologia da História oral. Por meio de entrevistas produzidas
com professores de história das redes públicas da região metropolitana de São Paulo,
foi feita uma análise de como estes representam as suas práticas docentes em
Direitos Humanos. Para a compreensão dos relatos coletados foi feita uma discussão
sobre a própria história dos Direitos Humanos, a inserção desses direitos no Brasil,
na educação brasileira e no Ensino de História.
Palavras-chave: Direitos Humanos e Ensino de História. História oral. Práticas
Docentes.

Introdução
1

Título da dissertação de Mestrado profissional de Adriana Bastos Kronemberger, defendida em 10
de novembro de 2020 no Programa Pós Graduação ProfHistória da UNIFESP.
2 Trabalho apresentado e publicado nos Anais do 31º Simpósio Nacional de História - 2021
3 Professora Coordenadora de Agrupamento Escolar na Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo.

24

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

Após o violento período da ditadura militar no Brasil e a agitação dos
movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980 na luta pelos Direitos Humanos,
houve um grande avanço nas discussões sobre esse tema e a Constituição de 1988
revela grandes conquistas nesta área. Apesar disso, sabe-se que há uma grande
distância entre a legislação e a prática e os Direitos Humanos e sociais seguem sendo
desrespeitados em nosso país de maneira cada vez mais alarmante. Publicamente,
após a ditadura, as discussões sobre o assunto ficaram restritas aos resistentes
grupos sociais que ainda lutam para verem na prática a materialização dos direitos
conquistados. Tal situação fez com que os Direitos Humanos se tornassem um tema
que, para grande parte da população, principalmente a parte mais pobre, prevaleça
um quase desconhecimento ou pior, uma distorção.
Este trabalho apresenta estratégias utilizadas por professores que visam
interromper um ciclo de desrespeito aos Direitos Humanos que tem se perpetuado por
décadas no ambiente escolar. Não se trata de afirmar que a escola desrespeita os
Direitos Humanos, mas que nela, assim como em toda a sociedade, esses
desrespeitos podem ocorrer. Neste trabalho observa-se que, a partir da escola, essa
situação pode ser revertida gradualmente, dentro e fora dela.
A escola pública é um espaço favorável para o estabelecimento de trocas, mas
também é onde as tensões ficam evidentes. Indivíduos “diferentes” dividem e
disputam o mesmo espaço e essa é rica oportunidade para se observar e discutir os
Direitos Humanos, mas muitas vezes essa tal oportunidade é perdida por
desconhecimento do tema por parte da comunidade escolar, por impedimentos
impostos pela própria cultura escolar e pelo despreparo dos profissionais envolvidos
no processo de ensino/aprendizagem, os quais não tiveram em sua formação
relevantes conhecimentos para a construção de uma cultura dos Direitos Humanos.
O objetivo deste trabalho foi entrevistar professores de História da Educação
Básica pública que atuam com a temática dos Direitos Humanos, e por meio das
representações que estes fazem do seu trabalho, discutir suas experiências. Neste
objetivo está a intencionalidade de indicar que, um profissional da educação
preocupado e bem formado nesta temática, consegue interferir em processos nos
quais ele verifique violações dos Direitos Humanos e, junto com os outros atores
envolvidos no ambiente escolar, é capaz de reverter esses processos.
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A escolha de entrevistar professores da Educação Básica pública foi pertinente
neste momento, quando surgem grupos conservadores que apontam os professores
de história como potenciais doutrinadores ideológicos, que convertem seus alunos ao
comunismo. Para muitos desses grupos, defender os Direitos Humanos seria uma
prática “esquerdista”, comunista, pois, em suas fundamentações teóricas rasas não
conseguem distinguir conceitos importantes nem compreender o valor liberal que
existiu na elaboração dos documentos mais importantes sobre os Direitos Humanos
no decorrer da história.
Os professores de história não têm poderes especiais e nem são treinados para
formar alunos “militantes” de nenhum tipo. Essa acusação é uma generalização
simples diante da pluralidade das formações políticas existentes entre os professores
de história e de suas subjetividades. Entretanto, esses professores podem refletir,
juntamente com seus alunos, durante suas aulas ou em outros ambientes e situações.
E nessas reflexões, os Direitos Humanos devem ser abordados. E é sobre isso que
trata este trabalho, analisar práticas docentes de professores de história que discutam
os Direitos Humanos.
Mesmo assim, a prática de incentivo à crítica que, supostamente, alguns
professores de história possuem, é limitada às suas aulas e escolas de atuação. Por
isso, muitos professores de história dedicam seu tempo a melhorar a qualidade de
sua formação para que possam resistir a esses ataques. Aulas e escolas são espaços
de produção, perpetuação e também de transformação de saberes sociais e a história
observa as permanências e as continuidades da nossa sociedade no tempo e no
espaço. O Ensino de História pode ser uma luz que indique um desvio desse percurso
conservador que tem ganhado força em quase todos os grupos sociais atualmente.
Na contramão desse percurso conservador estão os professores entrevistados
para a produção deste trabalho, que lançam mão de algumas metodologias do Ensino
de História para abordar os Direitos Humanos de maneira respeitosa, acolhedora e
dialógica. Reconhecendo diferenças e individualidades, tais professores desenvolvem
práticas docentes que podem auxiliar nas discussões sobre um Ensino de História
cada vez mais reflexivo e que colabore na construção de uma sociedade menos
desigual.
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Metodologia
Como já mencionado, o objetivo deste trabalho foi entrevistar professores de
História e os professores selecionados para as entrevistas atuam na Prefeitura e na
Rede Estadual de São Paulo, em escolas localizadas nas periferias da região
metropolitana dessa cidade, que, como em outras periferias de grandes cidades
brasileiras, apresentam uma grande dificuldade de discutir os Direitos Humanos por
aqueles que mais tem esses direitos violados em seu cotidiano, os mais pobres.
As entrevistas ocorreram no ano de 2019 e os entrevistados foram recrutados
por meio da UNIFESP, que havia oferecido um curso de especialização em Direitos
Humanos para professores da Rede Pública de São Paulo, entre os anos de 2015 e
2016 e por indicações de outros professores. Além das entrevistas, também foram
utilizados como fontes documentos oficiais referentes aos Direitos Humanos, à
Educação e ao Ensino de História.
Participaram deste trabalho como entrevistados nove professores, dos quais
são apresentadas aqui trechos de cinco entrevistas feitas com: B.G., D.C., F.Y., L.B.
e L.H.4. Esta seleção seguiu os critérios de que os entrevistados deveriam estar
atuando em sala de aula e possuírem projetos e práticas relacionados aos Direitos
Humanos nas escolas públicas no período do desenvolvimento da pesquisa.
No trabalho com as entrevistas a metodologia da História oral foi utilizada e
pautada pelos estudos de Portelli (1993 e 1996) e Alberti (2005). Foram gravados
diálogos (apenas vozes) entre a pesquisadora e os entrevistados. Estes diálogos
ocorreram em locais públicos e seguiram um formato de questionário estabelecido
previamente, que foi guiado por um roteiro que objetivava obter os dados necessários
para a produção do trabalho. As perguntas do questionário estavam relacionadas às
práticas dos docentes em Direitos Humanos, suas vidas pessoais e suas escolhas
metodológicas. Com os documentos escritos a análise foi feita intermediada pelos
estudos de Bakhtin (1997), nos quais são considerados os meios, os contextos e os
sujeitos que produziram tais documentos.

4

Destaca-se que na redação do trabalho optei por utilizar letras maiúsculas seguidas de ponto para me
referir aos entrevistados. Isso ocorreu para respeitar o anonimato dos mesmos, condição imposta no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponibilizado pelo Comitê de Ética da
Unifesp/Plataforma Brasil
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Importa ressaltar que dentro da temática dos Direitos Humanos encontram-se
outros temas fundamentais para a formação do indivíduo, temas que provocam
sentimentos imprevisíveis. Este trabalho não se furta a destacar práticas docentes que
abordem questões como o racismo, o machismo, a intolerância religiosa entre outras.
Consideram-se os trabalhos apresentados pelos professores tanto em suas aulas de
história, quanto em todo o espaço escolar na reflexão sobre esses temas, mas
destaca-se que o trato adequado dessas questões depende da capacidade do
professor de compreendê-las, contextualizá-las e discuti-las com cuidado e respeito,
como cabe um trabalho com temas sensíveis.

Discussão bibliográfica
Grupos conservadores vêm questionando conquistas sociais importantes em
diversos

campos do

pensamento, mas chama

atenção

os ataques aos

comportamentos sociais e aos ideais políticos. Até há bem pouco tempo, poder-se-ia
considerar inviáveis retrocessos nas conquistas sociais, mas atualmente o
pensamento reacionário vem mostrando a sua face nada ingênua em diversas áreas
da sociedade. Abriu-se espaço para que as pessoas que sempre pensaram de
maneira conservadora exibissem suas opiniões e preconceitos sem o menor
constrangimento. Há várias razões para isso, que vão desde a democratização das
redes sociais até a ascensão ao poder de um grupo conservador nos costumes e
limitado teoricamente em suas posições políticas, econômicas e sociais. Espelhados
na liderança maior do país e em outras figuras públicas que ganharam notoriedade
pela internet e na rabeira da ascensão do conservadorismo em países de destaque,
como os Estados Unidos da América, pessoas oriundas de diversos grupos sociais
fizeram ressurgir, assustadoramente, ideias e comportamentos há muito tempo
considerados ultrapassados. No Brasil, esse “neoconservadorismo” ganha força de
maneira desorientada, sem um encaminhamento teórico consistente que valide seus
pensamentos e atos, perpetua preconceitos e estimula a intolerância.
Este trabalho é uma reflexão sobre o papel do Ensino de História que, de
alguma forma, pode ajudar no enfrentamento dessa situação, que evoca a violência
pelo estímulo ao ódio, a homofobia, o racismo…. Esta é uma reflexão sobre a
possibilidade de, em uma aula de história, incentivar discussões sobre violações
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diversas dos Direitos Humanos individuais e de grupos sociais, estimulando a reflexão
e os estudos sobre o tema, mantendo o respeito às diversas formas de pensamento.
Então, o que são Direitos Humanos? Konder Comparato (2003), afirma que
os Direitos Humanos seriam direitos que “correspondem, integralmente, ao que o
costume e os princípios jurídicos internacionais reconhecem, hoje, como exigências
básicas de respeito à dignidade humana” (COMPARATO, 2003, p. 137). Entretanto,
no Brasil, a compreensão desses direitos possui especificidades. De acordo com
Benevides (1998, p. 39 e 40), os Direitos Humanos por aqui formam um conceito
polêmico, pois encontram entraves devido a sua pouca incorporação ao vocabulário
cotidiano das pessoas e, muitas vezes, são identificados como “direitos para
bandidos”. Neste sentido, a educação seria forte aliada na desmistificação dessa
ideia. Assim, faz-se necessária a compreensão da relação existente entre a educação
e Direitos Humanos.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a educação,
alinhada aos direitos sociais, foi reconhecida como direito básico. A partir de então,
houve muitas modificações nas legislações dos países signatários desta Declaração.
No Brasil, após a Constituição de 1988, surgiram diversos documentos que
vislumbram dialogar com a educação e os Direitos Humanos, com o objetivo de
desenvolver políticas de inclusão social e de respeito. Como exemplo, há as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DNEDH), de 30 de maio de 2012,
na qual consta que
a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais
tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a
compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para
a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos
Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental
do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à educação (BRASIL,
2012).

Na citação acima observa-se o reconhecimento da educação como um direito
humano e a sua vigilância como um ato muito relevante para uma efetiva
transformação social. Na Constituição Federal, de 1988, a educação também consta
como um direito e em seu Artigo 6º está disposto: “São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados” (BRASIL, 1988).
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Os Direitos Humanos e a Cultura Escolar
Para a compreensão do grupo de direitos que forma os Direitos Humanos é
necessária uma educação escolar sobre esses direitos. Entretanto, entre a Cultura
Escolar e a educação em Direitos Humanos há obstáculos a serem transpostos. Mas,
o que se entende por “cultura escolar”? Segundo Viñao Frago (2007), essa expressão
surgiu na História da educação nos anos de 1980 e se refere às normas e tradições
que interferem no que deve ser ensinado e ditam formas e comportamentos que são
difíceis de serem transformados e se perpetuam na repetição de valores e práticas
interiorizados pelos sujeitos envolvidos no processo. Para Viñao Frago (2007, p. 89),
as reproduções que fortalecem a cultura escolar ocorrem por meio da linguagem, dos
gestos, das formas de avaliação e de tratamento. O autor também observa que os
professores, os pais, os alunos e os funcionários têm cada um determinadas funções
nessa produção cultural, que se dá no cotidiano, quando formas, estruturas e
comportamentos excludentes se mantêm por meio de ações e omissões.
Alguns comportamentos excludentes naturalmente reproduzidos na escola
não são fáceis de serem transformados, porque seguem uma tradição imposta aos
atores. Mas somente por meio da compreensão desse funcionamento é que é possível
rompê-lo. Neste sentido, Chervel (1990), afirma que “o sistema escolar (…)
desempenha na sociedade um papel (…) duplo (…) ele forma os indivíduos, mas
também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da
sociedade global” (CHERVEL, 1990, p.11). Sendo, justamente nessa capacidade de
a escola produzir uma cultura capaz de modificar a sociedade, se encontra este
trabalho, que apresenta práticas docentes relevantes na incitação de discussões
sobre os Direitos Humanos e objetivam superar preconceitos na sociedade a partir da
escola.

Educação em Direitos Humanos e Currículo Escolar
Na superação dos obstáculos impostos pela Cultura Escolar a Educação em
Direitos Humanos deve passar também pelo currículo. Na pesquisa que deu origem a
este trabalho foram apresentadas iniciativas nas quais os professores e alunos
envolvidos, refletem sobre a realidade que os cercam e, na maior parte das vezes, a
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partir do currículo escolar, buscam construir um conhecimento dialético. Mas, o que
seria um currículo escolar? Para Ivor Goodson (1997), o currículo escolar seria
um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos humanos
específicos (…) um conceito ilusório e multifacetado (…) escorregadio, na
medida em que se define, redefine e negocia numa série de níveis e de
arenas (GOODSON, 1997, p. 17).

Para o autor, o currículo escolar teria como característica ser flexível, sendo
transformado e adequado conforme as negociações realizadas pelos sujeitos e
contextos que circundam a sua concepção, por isso seria algo de difícil análise. Para
Goodson (2008), cada grupo que está no poder produz currículos escolares com seus
objetivos ideológicos, por isso, na análise desses currículos escritos, seria relevante
ter conhecimento acerca das discussões que precederam suas elaborações, para ir
além do que está escrito. Pois se assim não o fizermos, “a tentação será a de aceitálo como um pressuposto. Aceitar-se-iam como “tradicionais” (…) versões de currículo
que num exame mais aprofundado podem ser considerados o clímax de um longo e
contínuo conflito.” (GOODSON, 2008, p. 24).
A pesquisa que deu origem a este trabalho buscou investigar experiências
desenvolvidas por professores de história com os Direitos Humanos, como esses
direitos aparecem nos currículos escolares e quais as razões políticas e históricas
desses direitos constarem nesses documentos. Pois, ainda para Goodson (2008),
uma análise de escolarização sem a compreensão dos contextos sociais e políticos
nos quais os currículos analisados tiveram origem é pressupor que não existe uma
intenção de controle da escola na elaboração desses currículos escritos. Mas, partir
dessa perspectiva leva ao conformismo e à aceitação sem críticas ou
questionamentos do que está escrito e, como observado por Willians (2005, p. 51), é
importante ser capaz de perceber as relações de poder que ocorrem nas instituições,
no caso deste trabalho, a escola, que é um setor responsável por formação ideológica.

A História como disciplina e os Direitos Humanos
Atualmente, há muitas transformações ocorrendo na educação e há de se
observar atentamente para que estas não estejam apenas atendendo às demandas
sociais, culturais e econômicas do neoliberalismo. Além disso, mais recentemente, se
faz necessário observar também as ações de alguns grupos sociais que veem
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questionando os próprios Direitos Humanos, principalmente na escola, questionando
o currículo escrito e a prática dos professores.
Mas, para a resistência à essas intencionalidades, importa conhecer os seus
projetos e as possíveis formas de superá-los, é nesse caminho que o Ensino de
História pode atuar, pois, os Direitos Humanos constam nos documentos oficiais que
versam sobre a educação, tal fato assegura a legitimidade do trabalho dos
professores, que podem propor temas considerados controversos, com suas
abordagens muitas vezes criticadas, até mesmo por outros atores da escola. Mas
estando os professores amparados por legislações, podem propor diversas análises
que conduzam à construção de um conhecimento respeitoso e plural. Sobre isso versa
este trabalho que, por meio de entrevistas, apresenta algumas práticas dos
depoentes, no caso, professores de história que atuam com o tema Direitos Humanos
e que conduzem reflexões que geram transformações, ou não. Isso é História.
Nesse sentido, Alberti (2018) indica o artigo 4º em seu item I, das Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DNEDH), de maio de 2012, no qual
aparece de forma definida a relação da História os Direitos Humanos, “I – apreensão
de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação
com os contextos internacional, nacional e local” (BRASIL, 2012, p. 21). Alberti (2018)
ainda destaca que, “a história se apresenta como disciplina chave para construir
possibilidades no campo da Educação em Direitos Humanos” (ALBERTI, 2018, p. 117
e 118).
Foi sob a perspectiva indicada acima por Alberti (2018) que os depoimentos
dos entrevistados para esse trabalho foram analisados. Seus depoimentos foram
ouvidos, o que também requer limites, compreensão acerca de suas memórias,
respeito aos seus silêncios e entusiasmos. Para este trabalho os entrevistados foram
ouvidos sem a intencionalidade de julgar o que é real ou o que é representação em
suas narrativas. Mas, não se pode perder de vista o fato de que boa parte daquilo que
os professores acreditam e afirmam que vivem e desenvolvem são representações, o
que não invalida os seus depoimentos, pois, de acordo com Portelli (1993), “Todos
estes relatos não se referem à forma pela qual a história se desenvolveu, mas como
ela poderia ter ocorrido. Seu campo não incide na realidade, mas na possibilidade.”
(PORTELLI, 1993, p.50). É na possibilidade de fazerem alguma diferença na vida de
seus alunos que os professores entrevistados acreditam no potencial transformador
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de seus trabalhos. Aqui, destacam-se pequenos trechos das entrevistas realizadas e
temas que foram abordados pelos depoentes durante o trabalho.

Professor B.G.
Atuando nas redes públicas e privadas de educação, o professor B.G. é
mestre e especialista em História pela PUC de São Paulo. Segundo ele, sua prática
em Direitos Humanos é constante, sempre diversificando temas, mas, durante a
entrevista, demonstrou entusiasmo com o seu trabalho com as questões relacionadas
ao grupo LGBT5, conforme:
Eu consegui levar o Centro de Cidadania LGBT, duas educadoras, inclusive
uma transexual (…) consegui levá-las lá na escola para dar uma palestra.
Nós temos 5 Centros de Cidadania LGBT em São Paulo que é parte do
Programa Transcidadania6 do Fernando Haddad.7

Na entrevista o professor B.G. falou bastante sobre o seu trabalho com as
discussões em torno dos direitos dos grupos LGBT, aparentou orgulho de fazer este
trabalho e destacou o quanto é importante falar sobre as questões relacionadas a
esse público dentro das escolas. Declarou não ter enfrentado resistência por parte da
comunidade escolar para realizar este trabalho, havendo apenas ocorrido ausências
na palestra de alguns alunos que se recusaram a assistir.

Professor D.C.
Como práticas docentes em Direitos Humanos, o professor D.C. relatou que
propõe em suas aulas leituras de documentos oficiais sobre o tema, especialmente a
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), segundo ele:
A gente lê a Declaração dos Direitos Humanos na íntegra, na sala de aula.
Às vezes leva um bimestre fazendo esse trabalho. É leitura pontual, não
precisa entender. A leitura desse documento te dá a estrutura do mundo que
a gente tem. Quer dizer, se todos os sistemas políticos, os Estados Nacionais,
grande parte, quase maioria estão organizados naquilo que é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

5

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT)
Programa que promove a reintegração social de travestis, mulheres transexuais e homens trans em
situação de vulnerabilidade. Disponível em:
˂https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/programas_e_projetos/ind
ex.php˃ Acesso em: 05 de jun. 2020.
7 Fernando Haddad foi prefeito do Município de São Paulo de 2013 a 2016.
6
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De acordo com D.C. a intencionalidade contida na leitura dos documentos
oficiais sobre os Direitos Humanos estaria na necessidade de explicar para os alunos
a lógica de organização do mundo em que vivemos, “E aí não estou falando se está
bom ou está ruim. Estou falando que está. É uma questão pragmática. É assim que
está. E aí vamos discutir”.

Professor F.Y.
O professor F.Y. estava com 38 anos de idade quando concedeu a entrevista
para a pesquisa. Ele relatou que é chileno de nascimento, mas veio para o Brasil muito
criança, por isso frequentou escolas brasileiras e apresentou como lembranças de sua
época na escola as relações amistosas que construiu com os seus colegas e com os
professores. O fato de ele ser um imigrante também foi algo destacado na entrevista,
pois esta condição despertava a curiosidade de todos na escola.
Mesmo que tenha afirmado na entrevista ter escolhido ser professor de
história inspirado por uma vocação, também indicou que a escolha ocorreu porque ele
acreditava que a licenciatura em história lhe ofereceria mais campo de trabalho.
Apesar de a primeira ideia ser famosa, muito utilizada e romantizada por muitos
professores de história para justificarem sua escolha profissional, a segunda
afirmação é mais realista. Neste ponto pode parecer que surge na elaboração do
discurso de F.Y. uma aparente contradição, mas isto é a marca de sua subjetividade
que, conforme alertado por Portelli (1996), não caberia ao pesquisador tentar
escondê-la, pois, “a subjetividade (…) contribui por si mesmo o argumento”
(PORTELLI, 1996, p. 2).
Sobre o trabalho com Direitos Humanos, ele falou do seu projeto com poesia,
por meio do qual ela a insere no cotidiano dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II. Segundo o professor, em 2014, “surge o encontro entre jovens que
tinham essa aproximação com a poesia e o que eu levo da poesia (…) dessa vontade
de expressar é que foi formado o coletivo pelos jovens (…) acabou sendo convidado
pra que esses jovens pudessem falar em outros espaços”.
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Professora L.B.
Segundo a professora L.B., ela nasceu em Garanhuns, Pernambuco e veio
de Recife para São Paulo com a sua família em busca de trabalho quando tinha 14
anos de idade. No dia da entrevista ela estava com 60 anos de idade e de acordo com
suas palavras, “Nós viemos em busca de trabalho. As meninas adolescentes, que vai
chegando à idade de trabalhar e no Recife, a gente morava no Recife, não tinha
mercado”. Um fato importante a ser destacado na entrevista de L.B. é que, segundo
ela, militou politicamente na região do ABCD, em São Paulo, nos anos de 1980 e
1990, e isso teria sido uma das suas motivações para a sua escolha de ser professora
de história. Mas, assim como outros entrevistados, a professora também apontou a
sua escolha pela docência por questões mais práticas, uma vez que, segundo ela
muitas pessoas romantizam a escolha da docência: ‘Ah, é lindo, maravilhoso
e tal’. É óbvio que é muito importante, muito. Na verdade, nós de classe social
baixa, obviamente eu seria o que? Pobre, de classe C, no máximo. Vim pra
São Paulo para que? Para trabalhar. Uma pessoa na minha condição
socioeconômica não pode escolher ser artista de Belas Artes, atriz de teatro...

Apesar de deixar claro que poderia ter escolhido outra profissão, para L.B., a
escolha da carreira de professora se deu também por motivações materiais, por achar
que essa seria uma profissão mais realista dentro das suas condições sociais. L.B.
relatou que desenvolve um projeto na escola onde atua, no qual discute a violência
contra as mulheres. Sobre esse projeto falou:
A temática, a questão é a violência contra as mulheres e reúne em torno de
15, 20 alunos. Eles variam um pouco, porque tem mil problemas. Nós então
construímos uma peça de teatro com uma história que denuncie as questões
da violência contra a mulher. O excesso de trabalho em casa, comparando
com o marido e os filhos. O assédio sexual, principalmente nos meios de
transporte, mas em geral. A gente discute isso e na peça de teatro conta-se
uma história da mulher em casa e do aprendizado sobre os problemas do
machismo. Esse projeto vai redundar, como resultado final, a exibição de uma
peça de teatro construída coletivamente mesmo.

L.B. inicialmente destacou que trabalha a questão da violência contra as
mulheres na sociedade brasileira, mas diante de suas palavras, pode-se inferir que
ela trata da condição da mulher como um todo. Este seria o tema escolhido por L.B.
para discutir os Direitos Humanos com os seus alunos e, em um processo de reflexão
e debate e, juntos, constroem uma peça teatral. Para a professora, os debates que
antecedem a apresentação final da peça têm um claro objetivo: “Que as meninas se
fortaleçam, fortalecer a identidade feminina como uma pessoa de força, como um ser
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de força, com capacidade e que não precisa entrar nessas narrativas de ‘eu preciso
de um homem’”.

Professor L.H.
L.H. é formado pela Universidade de Guarulhos (UNG), seu diploma foi obtido
no ano de 2010. É importante destacar na trajetória de L.H. que, na ocasião da
entrevista, estava com 64 anos de idade e que ele teve uma carreira anterior, ele foi
jornalista por muitos anos e se aposentou nesta função. Nasceu e viveu a sua infância
na cidade de São Paulo.
Assim como a professora L.B., L.H. também relatou que teria escolhido ser
professor de história por questões relacionadas à sua militância. De acordo com sua
narrativa, a participação no Movimento Negro foi muito importante na sua escolha,
pois ele percebia que faltava alguma coisa. De acordo com ele, o Movimento Negro
tinha muita teoria e pouca prática e essa “deficiência” teria sido uma das razões da
sua escolha em ser professor. Segundo ele:
Porque uma das lutas nossas era a Lei 10.6398, que foi a primeira,
basicamente a primeira lei que o Lula assina. Fala sobre o Movimento Negro.
“Eu vou dar aula pra ver, pra usar a Lei 10.639”. Porque no Movimento Negro,
essas entidades todas que tem no Movimento Negro, se fala muito, se tem
muito discurso, mas não se tem prática.

Conforme já mencionado, o professor L.H. afirmou que se formou em 2010,
sete anos depois da assinatura da Lei 10.639, este fato o teria incentivado a escolher
a docência em história após a sua aposentadoria como jornalista. L.H. destacou que
a África é um assunto recorrente em suas aulas, quando promove rodas de conversas
e leituras compartilhadas. Segundo o professor, nesses momentos consegue
enxergar o potencial de seus alunos, “os caras vão falando, então você fala, tem
potencial para um monte de coisa. Não sei se o cara vai ser um cientista ou não. Eu
espero que ele seja um bom cidadão. É o que importa”.
Nas palavras do professor L.H. encontra-se uma importante observação, que
seria a recorrente ideia, historicamente construída, de a história ser apontada como
uma disciplina que trabalha para a formação da cidadania. Essa “função” da história,

8

Lei Nº 10.639, que determina a inclusão no currículo oficial das redes públicas de ensino a obrigatoriedade da
temática da História e da Cultura Afro-brasileira. Lei de 2003, assinada pela então Presidente da República: Luis
Inácio Lula da Silva.
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atualmente se mostra ainda importante, porém, mais dedicada a formar sujeitos
responsáveis, reflexivos, com uma visão crítica, que sejam capazes de interferir em
suas próprias realidades e na sociedade que os cerca, que convivam com as
diferenças e as respeitem.

Considerações
Há muitos desafios impostos diariamente aos professores de história, desafios
que se encontram na materialidade dos currículos oficiais, no difícil diálogo desse com
a realidade das escolas e dos alunos e na constante vigilância que ronda esses
professores diante dos largos passos em retrocesso ao pensamento progressista.
Mas a hipótese inicial da pesquisa era a de que, apesar de toda a patrulha ideológica,
alguns professores mantinham práticas vinculadas aos Direitos Humanos e resistiam
aos ataques de pessoas e grupos conservadores. A experiência de ouvir os
professores indica que sim, há professores resistindo. A pesquisa foi um grande
aprendizado, o que indica outro objetivo, que é compartilhá-la com outros professores
de história.

Referências
Fontes
Entrevistas
B.G. - São Paulo, 02 de julho de 2019.
D.C. - São Paulo, 15 de julho de 2019.
F.Y. - São Paulo, 01 de agosto de 2019.
L.B. - São Paulo, 22 de julho de 2019.
L.H. - São Paulo, 26 de junho de 2019.
Documentos e orientações curriculares
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm˃.
Acesso em: 5 ago. 2018.
37

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 2012.
Disponível em:
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitoshumanos/DiretrizesNacionaisEDH.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2020.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm˃. Acesso em: 03 jun. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em:
˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm˃.
Acesso em: 03 jun. 2020.

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em:
< https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf >.
Acesso em: 03 mar. 2020.

Livros e artigos
ALBERTI, Verena. Fontes Orais – Histórias dentro da História. In: PINSKY,
Carla (org.). Fontes Históricas. São Paulo. Editora Contexto, 2005.

ALBERTI, Verena. Entrelaçando Saberes: Educação em Direitos Humanos,
Outros Espaços de Saber que também educam. In: ALVES, Luís Alberto
Marques (org.). Cruzar fronteiras sobre o Ensino de História: II Oficinas
Luso Brasileiras. CITCEM, 2018.

BENEVIDES, Maria Victoria. Cidadania e Direitos Humanos. Cadernos de
Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. n. 104, 1998. Disponível em:
˂http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/715˃
Acesso em 26 out. 2019.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes. 1997.

38

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: Fundamentos e
Métodos. São Paulo: Cortez, 2018.

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um
campo de pesquisa. Teoria & Educação. n. 2, 1990.

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.
São Paulo: Saraiva, 2003.

DIAS, Maria Odila Silva. Hermenêutica do quotidiano na historiografia
contemporânea. Revista Projeto História, v. 17, 1998.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

GOODSON, Ivor F. Currículo: A invenção de uma tradição. In: Currículo:
Teoria e História. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

GOODSON, Ivor F. História Social das Disciplinas Escolares. In: A
Construção Social do Currículo. Tradução de Maria João Carvalho. Lisboa,
Portugal: Editora EDUCA, 1997.

KRONEMBERGER, Adriana Bastos. Respeito é bom e eu ensino. Direitos
Humanos e Ensino de História. Dissertação de Mestrado. UNIFESP. 2020.
PORTELLI, Alessandro. Sonhos Ucrônicos – Memórias e possíveis mundos
dos trabalhadores. Tradução de Maria Therezinha Janina Ribeiro. Revista
Projeto História, São Paulo, n. 10, Dez/1993.

PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos. Tradução de Ingeborg K. de
Mendonça e Carlos Espejo Muriel. Tempo, Rio de Janeiro, vol. 1, nº. 2, 1996,
p.59-72.

VIÑAO FRAGO, Antonio. Sistemas educativos, culturas escolares e
reformas. Ramada, Portugal: Edições Pédago, 2007.
39

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

WILLIANS, Raymond. Cultura e Materialismo. São Paulo: Editora UNESP,
2005.
Outras fontes
História falada: memória, rede e mudança / Material de aula Memórias Ecanas.
Sesc/Museu da Pessoa/Imprensa Oficial, 2006, p. 219 -221. Disponível em:
˂https://edisciplinas.usp.br˃ Acesso em: 11 dez. 2019.
˂https://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/11/17/premio-territorios-educativoscontempla-finalistas-em-evento-de-encerramento/ > Acesso em: 06 jan. 2020.

40

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

Capítulo 3

AREIA, ARDÓSIA, PENA, TINTA, CARVÃO, CANETA E LÁPIS: POR
UMA HISTÓRIA DO ENSINO PRIMÁRIO EM SÃO PAULO, A PARTIR
DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A ESCRITA NO FINAL
DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX

Eduardo Bezerra de Souza 9
Doutorando pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - Escola de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Membro do NIPELL - Núcleo Interdisciplinar
de Pesquisas sobre o Ensino de Língua e Literatura. Mestre pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - Formação de Formadores. Atua como
assistente técnico de educação na Divisão Pedagógica da SME - Secretaria
Municipal de Educação - São Paulo, responsável pelas frentes de formação em
Ciências Naturais, Ciências Humanas, Educação Ambiental e Tecnologias para a
aprendizagem.
E-mail: edu10puntos@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho é um estudo da cultura escolar e da materialidade da escola
primária em São Paulo no período de 1870 a 1920. O objetivo é analisar a aquisição
de “utensílios” necessários ao gesto de escrever e examinar aspectos pedagógicos,
econômicos, administrativos e higienistas que o uso desses instrumentos adquiriu no
curso da escola primária paulista. As fontes utilizadas compõem-se de pareceres e
relatórios dos inspetores, dos Anuários do Ensino do Estado de São Paulo e da revista
pedagógica “A Escola Pública (1893-1897)”, localizada no Arquivo Público do Estado
de São Paulo - APESP, no Centro de Referência em Educação Mario Covas – CRM,
e na Biblioteca Nacional. Os procedimentos metodológicos recorrem à História da
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Cultura Escolar e da Cultura Material Escolar. No processo analítico das fontes
operou-se com as categorias de “instituição educativa”, “cultura escolar” e “cultura
material escolar”. Como conclusão preliminar considera-se a materialidade para o
ensino da escrita importante elemento na conformação do campo disciplinar da escola
a partir da homogeneização dos processos para o ensino da linguagem escrita nas
escolas primárias da Província de São Paulo no final do século XIX e início do século
XX.
Palavras-chave: Instrumentos de escrita. Cultura escolar. São Paulo.

ABSTRACT
The present work is a study of the school culture and materiality of the elementary
school in São Paulo from 1870 to 1920. The goal is to analyze the acquisition of
“utensils” necessary for the gesture of writing and to examine pedagogical, economic,
administrative and hygienist aspects that the use of these instruments acquired in the
course of the elementary school in São Paulo. The sources used consist of opinions
and reports from inspectors, from the São Paulo State Teaching Yearbook and from
the educational magazine “A Escola Pública (1893-1897)”, located in the Public
Archive of the State of São Paulo - APESP, in Mario Covas Education Reference
Center – CRM, and at the National Library. The methodological procedures use the
History of School Culture and School Material Culture. In the analytical process of the
sources, the categories of “educational institution”, “school culture” and “school
material culture” were used. As a preliminary conclusion, materiality for the teaching of
writing is considered an important element in shaping the disciplinary field of the school
from the homogenization of processes for teaching written language in primary schools
in the Province of São Paulo at the end of the 19th century and beginning of the 20th
century.
Keywords: Writing instruments. School culture. São Paulo.

INTRODUÇÃO
Como parte de pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pósgraduação da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, sob a linha de pesquisa
História da Educação, sujeitos, objetos e práticas, o presente trabalho é recorte de
investigação documental, bibliográfica e exploratória de abordagem histórica cujo
objeto de estudo é a cultura escolar e a materialidade da escola primária em São
Paulo no período de 1870 a 1920.
A periodização se justifica, pois, as últimas décadas do século XIX e anos
iniciais do século XX se apresentam como marco importante na difusão mundial da
escola moderna e, sobretudo, representou um período de grandes transformações
principalmente no ensino público, quando se consolidaram as ideias liberais de
democratização e obrigatoriedade da instrução primária, bem como de liberdade de
ensino.
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O aporte teórico da cultura escolar e as discussões acerca da cultura material
escolar foram adotados para o diálogo neste trabalho que busca analisar a aquisição
de “utensílios” necessários ao gesto de escrever e examinar aspectos pedagógicos,
econômicos, administrativos e higienistas que o uso desses instrumentos adquiriu no
curso da escola primária paulista.
Por tratar-se de uma pesquisa não concluída, o recorte apresentado consiste
em discussões preliminares sobre o uso de objetos/instrumentos para a escrita nas
escolas primárias da Província de São Paulo. Embora o levantamento bibliográfico
realizado até o momento tenha demonstrado o uso e desuso de artefatos como a
ardósia, a pena, a tinta e o lápis de pedra e papel, neste trabalho a ênfase recai sobre
o uso da pena, do tinteiro e do lápis pela recorrência desses instrumentos nos
relatórios dos inspetores da instrução pública no período estabelecido. Por
consequência, a questão que move o trabalho busca responder: quais as prescrições
corporais, higiênicas e pedagógicas para o uso desses instrumentos?
Neste propósito, as fontes utilizadas para responder este questionamento
compõem-se de pareceres e relatórios dos inspetores da instrução pública das
escolas primárias de São Paulo, dos Anuários do Ensino do Estado de São Paulo
(1907-1920) e da revista pedagógica “A Escola Pública (1893-1897)”, documentos
localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP, no Centro de
Referência em Educação Mario Covas – CRM, e na Biblioteca Nacional Digital.
No processo analítico dessas fontes operou-se com a categoria “instituição
educativa”, sob a perspectiva de Magalhães (2002), para quem na história das
instituições escolares, esses espaços estabelecem interações políticas e normativas
em

uma

estrutura

educativa

que

perpassa

materialidade,

apropriação

e

representação. Como segunda categoria operou-se com o conceito de “cultura
escolar” a partir dos estudos de Julia (2001), ao defender que a escola produz uma
cultura que lhe é própria, entendida como um conjunto de normas que definem
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar. A terceira categoria utilizada é a de
“cultura material escolar”, a partir dos estudos de Souza (2007), cuja definição sinaliza
a materialidade da escola como o conjunto de artefatos necessários à concretização
do ensino.
Como resultados preliminares observa-se que a materialidade para o ensino da
linguagem escrita constituiu importante elemento na conformação do campo
disciplinar da escola a partir da homogeneização dos processos que envolveram o
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gesto de escrever nas escolas primárias da Província de São Paulo no final do século
XIX e início do século XX.

CULTURA ESCOLAR E MATERIALIDADE NA ESCOLA PRIMÁRIA EM SÃO
PAULO – 1870-1920

No Brasil, nas primeiras décadas da República, acentuaram-se os debates
sobre os rumos da educação, este foi um período de formulação de projetos voltados
para a escolarização, especialmente, para a institucionalização da escola primária.
Neste contexto, São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a iniciar a organização
sistemática e a expansão do ensino elementar.
O pioneirismo nesta organização se deu, principalmente, por nos últimos anos
do século XIX, a província passou por mudanças decisivas em seus aspectos sociais,
econômicos

e

políticos

que

con(formaram)

um

cenário

propício

para

o

desenvolvimento de seu sistema de ensino. A excelência do aparelho escolar paulista
era atribuída à organização administrativa e pedagógica fortemente marcada pela
racionalidade cientifica, pela divisão do trabalho, classificação dos alunos e
determinação da jornada escolar o que resultava em um ensino homogêneo,
padronizado e uniforme.
Em face desta contingência, a escola primária em São Paulo foi delimitando um
modelo de ensino próprio, dotando-se de uma identidade diferenciada no conjunto de
outras instituições sociais. Esta escola nasceu, conforme sinalizou Carvalho (2003, p.
23) como o “emblema da instauração da nova ordem, o sinal da diferença que se
pretendia instituir entre um passado de trevas, obscurantismo e opressão e um futuro
luminoso em que o saber e a cidadania se entrelaçariam trazendo o progresso”.
A esse respeito Souza (1998, p. 16), lembra que a implantação dos primeiros
grupos escolares na Província de São Paulo se deu em um contexto de divulgação
dos valores republicanos, em que “os grupos escolares se tornaram símbolos”,
verdadeiros templos que deveriam representar novas concepções alicerçadas nas
ideias de modernidade, progresso e cientificismo. Os grupos escolares paulistas eram
dotados de melhores condições materiais, alguns com edifícios próprios, de
arquitetura suntuosa, representavam o prestígio da Província e a perpetuação dos
ideais republicanos. Para a autora,
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Os educadores do final do século XIX reatualizaram no Brasil, a
valorização mítica da escola celebrada na Revolução Francesa. A
escola representa as luzes, a vitória da razão sobre a ignorância, um
meio de luta contra a monarquia e, consequentemente, um
instrumento de consolidação do regime republicano. A escola que
restituiria ao povo a possa da liberdade, como afirmava Caetano de
Campo, aprisionava essa liberdade nas malhas da formação moral e
cívica (ibidem, p. 171).

Essas premissas apontam que quando os grupos escolares foram criados,
representaram uma das maiores inovações no ensino, pois ao mesmo tempo em que
consolidou uma nova modalidade de escola, apontou para um projeto civilizador tendo
essas instituições como importantes espaços de intervenção estatal e lócus de
inculcação ideológica.
As pesquisas bibliográficas realizadas para esta pesquisa constatou que após
a Proclamação da República, foram construídos na capital e no interior do Estado de
São Paulo aproximadamente 130 Grupos Escolares e, implantadas cerca de 10
Escolas Normais para a formação de professores mais, especificamente, na (Praça
da República e Brás), Itapetininga, Pirassununga, São Carlos, Piracicaba, Botucatu,
Guaratinguetá, Campinas e Casa Branca (São Paulo, 1907-08), (Corrêa et al, 1991 e
Ferreira et al, 1998).
Segundo Souza (1998, p. 15), a implantação desses grupos escolares ocorreu
a partir de um projeto que visava incorporar os ideais republicanos na educação
popular. Essas escolas eram instituições modelos que disseminavam o ensino
primário completo, um programa de ensino preocupado com a divulgação e
perpetuação dos valores republicanos. Neste contexto, a educação foi mola
propulsora para o desenvolvimento do país de modo que os republicanos mitificaram
o poder da educação a tal ponto que depositaram nela não apenas a esperança de
consolidação do novo regime, mas a regeneração da Nação, pois por meio da escola
era preciso erradicar o analfabetismo, passo importante e decisivo no salto para a
civilização.
Uma das características principais da modalidade de escolas primárias
estabelecidas em São Paulo era sua organização administrativa pedagógica
fortemente marcada pela racionalidade cientifica, pela divisão do trabalho,
classificação dos alunos e determinação da jornada escolar o que resultava em um
ensino homogêneo, padronizado e uniforme. Reis Filho (1995, p. 137), aponta que
esses estabelecimentos de ensino “foram criados para reunir em um só prédio de
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quatro a dez escolas”. A organização dessas escolas revelava a figura de um diretor
e tantos professores que se fossem necessários, bem como professores adjuntos e
auxiliares, todos a critério do diretor do Grupo Escolar e os alunos eram distribuídos
separadamente em classes, uma para cada sexo.
A esse respeito, Marcílio (2014, p. 137), relata que a Lei nº 88 estabelecia que
o ensino primário paulista fosse dividido em preliminar sendo obrigatório dos 07 aos
12 anos e complementar, “deveria seguir o método do ensino intuitivo, com sala
apropriada para os trabalhos manuais e objetos e aparelhos necessários para esse
método”. A colocação da autora aponta que assentados na racionalidade pedagógica
que objetivava a aplicação de um ensino enriquecido e enciclopédico utilizando os
mais modernos métodos e processos pedagógicos da época, os grupos escolares
caracterizavam-se pela reunião de algumas escolas em um mesmo edifício.
Com os alunos distribuídos em classes, cada classe sob a regência de
um professor e tendo um diretor, trouxe consigo todos os princípios
fundamentais que propiciaram as mudanças no ensino primário: a
racionalização, a padronização do ensino, a divisão de trabalho
docente, a classificação dos alunos por séries, o estabelecimento de
exames, a necessidade de prédios próprios, o estabelecimento de
programas amplos, a profissionalização do magistério, novos métodos
de ensino, uma nova cultura escolar, sem falar num início de
burocratização administrativa (ibidem, p. 164).

Com esta configuração, a escola primária paulista, especialmente, seus grupos
escolares, pretendia formar o cidadão republicano, preparar as crianças para que
vivessem em sociedade. Para cumprir esta finalidade, a escola dotou-se de meios
apropriados, de modo que toda a sua organização didática pedagógica, incluindo-se
tempo, espaço, programas de ensino, métodos e materiais correspondessem à
configuração de um saber moderno em circulação dentro e fora do país. Coube ao
partido republicano ordenar e racionalizar as práticas escolares, de acordo com os
preceitos pedagógicos que conferissem uniformidade às escolas existentes.
Segundo Gouvêa (2004, p. 121), “tal movimento substantivou-se na construção
progressiva de uma cultura escolar específica, distintas das demais práticas culturais”.
Tratou-se de da constituição de uma rede de ensino que conformasse as diversas
práticas escolares, uniformizasse a ação exercida no interior dessa instituição e, ao
mesmo tempo tentasse diferenciar a escola das demais instituições sociais.
Neste cenário, com a implantação do método intuitivo considerado o ícone da
escola moderna e importante matriz discursiva de internacionalização da educação
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no final do século XIX, buscou-se incorporar por meio das metodologias didáticas a
mentalidade deste período. Em toda parte, difundiu-se a crença no poder da escola
como fator de progresso, modernização e mudança social.
Com as transformações sociais, econômicas e culturais do final do século XIX
e principalmente a partir da difusão mundial da escola neste período, a aquisição da
escrita foi considerada uma habilidade importante e necessária que se relacionava
diretamente à civilização e ao progresso imposto pelo desenvolvimento industrial.
Neste aspecto, a formação do homem produtivo se concretizava na aquisição da
escrita e, o processo de escolarização, traduzido na alfabetização, tornou-se índice
para medir o grau de progresso dos países, sobretudo aqueles que almejavam fazer
parte das “nações civilizadas” (KUHLMANN JÚNIOR, 2001, p. 25).
Tal constatação reconhece que a disseminação da escola moderna, pautada
na racionalização pedagógica, nos conhecimentos científicos e responsável pela
formação do homem novo articulou-se com as exigências do desenvolvimento
industrial e com o processo de urbanização. Na segunda metade do século XIX, a
expansão da lavoura cafeeira, a instalação de ferrovias e o crescimento da imigração
europeia no Estado de São Paulo, aumentaram substancialmente a população
urbana, o que permitiu o desenvolvimento da indústria e do comércio que passaram a
se organizar em detrimento da escrita. Portanto, a expansão da escola pública
primária, iniciada no século XIX, substantivou-se como resposta ao aumento da
demanda da linguagem escrita.
Observa-se que paralelamente, com a construção dos grupos escolares nos
centros urbanos, desencadeou-se o desenvolvimento do mercado escolar. Neste
período, emerge a intenção do Estado em tornar a escola elemento de peso na
produção de práticas voltadas ao processo de expansão e obrigatoriedade escolar,
evidenciando, o interesse capitalista que segundo (Vidal

e Silva, 2011, p. 22),

encontrou na “disseminação da instituição escolar um novo nicho aberto à produção
industrial”. E, ainda, conforme aponta Souza (2000) no decorrer do século XIX,
“conteúdo e método de ensino fizeram parte do intenso debate sobre a questão
política da educação popular e os meios para efetivá-la, entre eles, a melhor
organização pedagógica para a escola primária” (p.9).
Deste modo, os objetos usados para escrever constituíram ao longo do século
XIX e anos iniciais do século XX, a utensilagem material básica requerida para o ofício
do ensinar e aprender a ler, escrever e fazer contas, sendo importantes recursos para
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a concretização do ensino primário, especialmente para o desenvolvimento das
habilidades necessárias ao gesto de escrever.
Diante do exposto, com a expansão da escola elementar, alunos e professores
tornaram-se um segmento importante de consumidores de materiais escolares
possibilitando que os “instrumentos de escrita” fossem introduzidos no cotidiano das
escolas como utensílios indispensáveis ao fazer pedagógico corroborando para que
no processo de difusão e organização do sistema de ensino da escola pública paulista
esses instrumentos assumissem papel determinante no processo de escolarização e
na constituição da cultura material escolar.

CULTURA MATERIAL ESCOLAR: OS INSTRUMENTOS DE ESCRITA

A cultura material escolar pode ser definida como:
O conjunto dos artefatos materiais necessários para o funcionamento
das escolas envolvendo mobiliários e acessórios, infraestrutura do
prédio escolar, equipamentos e utensílios destinados ao ensino das
disciplinas como livros de leitura, cartilhas, mapas, globos, laboratórios
de física e química e outros (SOUZA, 2007, p. 169).

Entre esses artefatos escolares destacam-se os instrumentos de escrita que de
acordo com Frade et al (2014), são “aqueles objetos que constituem gestos e modos
de escrever de cada tempo, ou seja, dispositivos que deixam marcas inscritas em
determinados materiais ou suportes”. As fontes de investigação utilizadas na
realização do estudo sobre esta materialidade nos permitiriam uma aproximação com
a cultura material no momento da institucionalização da escola primária em São Paulo
e para além disso, tal materialidade conforme apontam Castro et al (2013, p. 283),
“deixa entrever projetos pedagógicos de escolarização da infância, racionalidades
pedagógicas, representações de escola, métodos de ensino, dispositivos educativos,
intenções educacionais, entre outros aspectos”. Contudo,
Contamos com a limitação de aproximarmos do conteúdo material
apenas através de documentos escritos. Por isso, ainda temos o
problema de, no caso dos objetos, da dificuldade em identificar o que
são, para que servem, e como eram utilizados, principalmente por
alguns deles não pertencerem ao nosso universo cultural atual
(VEIGA, 2000, p. 6 apud CASTRO, 2013, p. 284).

48

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

Sob esta ótica, na tentativa de reconstruir um quadro analítico da cultura
material escolar da Província de São Paulo, mais detidamente, sobre os objetos
usados no ensino da escrita, lançamos mão de alguns documentos escritos como os
relatórios dos inspetores da instrução pública, os Anuários do Ensino do Estado de
São Paulo (1907-1920) e a revista pedagógica “A Escola Pública (1893-1897)”.
O cruzamento dessas fontes e o levantamento bibliográfico realizado nesta
investigação permitiu constatar que no ano de 1925 Herman Feher, proprietário de
uma marcenaria e Fritz Johansen, marceneiro formado na Dinamarca, iniciaram uma
fábrica de lápis na cidade de São Carlos do Pinhal, possivelmente a primeira fábrica
de lápis do Estado de São Paulo. Em Campinas na mesma época, Gabriel Penteado,
engenheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e Louis Faber também
montaram uma fábrica de lápis. Cinco anos depois, em 1930, Feher se associou à
fábrica alemã Faber-Castell que atualmente constitui empresa pioneira no ramo de
lápis.
Entretanto, Barra (2016, p. 176), indica que nas escolas paulistas nas décadas
de 50, 60, 70 do século XIX, “nota-se a permanência de penas de ave, o aparecimento
de pena de aço, a permanência de lápis de pedra e o aparecimento de lápis de pau”.
Conforme, o quadro abaixo, elaborado a partir da análise dos Relatórios dos
Presidentes da Província de São Paulo a partir de 1870 constata-se a continuidade
do uso de penas, tinta preta, canetas para penas, giz de cores e branco, lápis de pedra
e de papel.
Quadro 1 – Utensílios escolares de escrita – São Paulo.
Data

Localidade da Escola

Utensílios

xx/xx/1871

Escola Normal - SP

01/06/1871

Paraybuna - SP

Penas, tinta preta, lápis de papel,
tinteiros, canetas para penas.
80 tinteiros de vidro.

28/06/1877

Glória - SP

07/07/1877

Pary - SP

1 par de tinteiro de chumbo, 6
canetas
para lápis de pedra.
1 tinteiro

12/07/1877

Pary - SP

1 tinteiro e 1 areeiro

07/02/1891

Escola Normal - SP

(x) lápis escolares

24/03/1891

Escola Normal - SP

(x) giz de cores e branco

31/05/1895

Escola Normal - SP

12 caixas de pena Mallat,
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xx/02/1897

Itatiba - SP

300 lápis de pedra, 1 barril de
tinta para escrever, 6 caixas com
giz, 100 lápis para papel, 100
canetas, 10 caixas de penas, 9
tinteiros de vidro,
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos relatórios dos inspetores de ensino da
Província de São Paulo, localizados no Arquivo do Estado de São Paulo – APESP.

No cruzamento desses dados com a análise das edições do impresso “A Escola
Pública” observou-se que esses utensílios mediavam atividades de escrita e
constituíram importantes artefatos na concretização do ensino primário paulista. Na
edição de março de 1894, ao tratar do programa do curso preliminar paulista a revista
aponta que os exercícios de escrita deveriam ser realizados a partir de ditados de
pequenos trechos expressivos para as crianças. Além disso, elas deveriam escrever
sentenças com palavras conhecidas. Embora o impresso não traga especificações
detalhadas sobre o uso de instrumentos para a escrita, é possível estabelecer
relações desses objetos com as disciplinas do programa de ensino.
Principalmente o lápis de uso no papel e objetos tais como a pedra, a régua e
a borracha eram utilizadas nas primeiras noções de Desenho, nas disciplinas de
Física, Química, Cartografia, Arithmética, Gramática e Exercícios de linguagem
configurando artefatos indispensáveis ao fazer pedagógico.
Em particular, nas sequências de artigos publicadas no decorrer dos anos de
1896 e 1897, verifica-se a circulação e divulgação do método analítico nas escolas
paulistas. Os artigos, escritos por Oscar Thompson e Carlos Alberto Gomes Cardim,
ambos formados pela Escola Normal de São Paulo, preconizavam o uso do método
analítico para o ensino da leitura e da escrita e destacavam o caráter inovador da
proposta deste método alicerçado no desenvolvimento mental mediante o uso
combinado da mão e da vista da criança. A partir desta constatação infere-se a
importância da materialidade na aplicação do método de ensino analítico e como os
instrumentos para a escrita contribuíram para a sua concretização.
Posteriormente, no primeiro relatório dos Anuários de Ensino do Estado de São
Paulo (1907-1920), apresentado e elaborado pelo Inspetor Geral de Ensino, João
Lourenço Rodrigues, há a recomendação para que os alunos da 2ª seção devessem
durante as exposições escolares, traçar desenhos de objetos simples, como animais,
plantas, ditados e cópias. Conforme exposto no documento, esses desenhos eram
esboçados ora a lápis, ora a crayon pastel, bico de pena, aquarela e carvão. Segundo
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o documento, entre os utensílios utilizados para a escrita o carvão “devia ser o
preferido, porque é facil, muito rapido, apaga-se sem borracha no caso de erro, e
pode-se fixar muito bem depois de prompto” (SÃO PAULO, 1907-1908, p. 59).
O mesmo documento recomenda ainda que os Grupos Escolares e as Escolas
Complementares deveriam ser dotados dos seguintes materiais:
1ª Secção. –Moveis para o alumno: carteiras singulares e duplas,
quadro negro, escovas, ponteiros, armarios.
2ª Secção. –Utensilios: lousas, lapis, esponjas, canetas.
3ª Secção. –Objectos de ensino: livros de leitura, compêndios,
manuais, cadernos, mappas, contadores mecânicos, taboleiros de
areia, quadros de Parker (SÃO PAULO, 1907-1908, p. 51).

Observa-se que não há prescrições acerca do uso desses objetos. Contudo,
ao examinar os trabalhos dos alunos do jardim de infância e alunos da Escola Normal
elaborado para a Exposição Nacional do Rio de Janeiro contatou-se na seção
“trabalhos de escrita e cartografia”, a descrição de algumas atividades relacionadas à
escrita:
“escriptas a lápis, que consistiam em calligrafhias, facíllimas, cópias e
dictados de pequenas sentenças, exercícios sobre formação de
sentenças curtas e ainda copias de trechos escriptos no quadro pela
professora”. (SÃO PAULO, 1907-1908, p. 54).

No anuário de 1908, o inspetor de ensino Ramom Roca Dordal sinaliza os
inconvenientes do uso da lousa recomendando sua substituição pelo papel e
indicando o uso do lápis para papel.
É preciso não ter observado o esforço, a somma de defeitos, o
entorpecimento occasionado à criança que inicia o tirocinio escolar ao
ter de escrever na lousa com um duro lapis de pedra, para não se
convencer de que da origem a grande numero de inconvenientes sem
vantagem alguma (SÃO PAULO, 1908, p. 75).

A prescrição acima revela a intenção de produzir um corpo escolarizado,
trabalhado e modelado pelas práticas escolares. Neste cenário, o campo da higiene
emergiu como mecanismo na formação do novo cidadão na perspectiva da civilidade
e modernidade rumo ao discurso de ordem e progresso. Segundo Faria Filho
(1998), o novo modelo caligráfico, ao ser apresentado como “rápido, econômico e
higiênico”, tornava a letra mais homogênea e adaptada aos padrões da modernidade.
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O modelo de letra vertical era o único capaz de preparar o aluno para o exercício da
escrita eficiente e legível, tão necessário ao trabalho no comércio e na indústria
(FARIA FILHO, 1998, p. 54).
No que se refere ao ato de escrever, o uso dos instrumentos para a escrita
pressupôs uma série de regras quanto à posição correta do aluno, da pedra de ardósia
e posteriormente do papel, de como segurar o lápis, quanto ao tamanho correto
das mesas, bancos e carteiras etc. Constatou-se que essas prescrições
fundamentavam-se na incorporação dos avanços no campo da higiene relacionado
com a ordem social emergente.
Na província de São Paulo o uso dos objetos para a escrita se fazia junto às
lições de gramática, aos exercícios do desenho e traçado das letras e na prática da
caligrafia. O decreto 1217 de 19/04/1904 determinava a caligrafia norte-americana ou
inclinada como a mais adequada no ensino das primeiras letras.
Os exercícios de caligrafia acompanham as lições de leitura; assim,
os alunos começarão, desde o primeiro dia de aula, a copiar letras,
palavras e pequenas sentenças. Ao professor incumbe observar e
corrigir a posição dos dedos e do corpo. No primeiro ano os exercícios
serão feitos, no primeiro semestre, nas ardósias e, no segundo, no
papel, com lápis. Do segundo ano em diante, serão usados os
cadernos, cujo tipo principal de letra seja a norte-americana,
completando-se este ano com o ensino de letras de fantasia
(DECRETO 1217, de 19/04/1904).

Entretanto, “apesar de “elegante, graciosa e pessoal”, o ensino deste tipo de
letra, era criticado, porque percebida como a causa para os problemas de miopia e
escoliose encontrados nos/as escolares” (VIDAL, 1998, 126).

Ainda segundo a

autora,
A importância de desenvolver a boa escrita era realçada pelo
imperativo de formar o senso estético da criança, precioso à sua
educação sentimental. O ensino da técnica, ainda, deveria
proporcionar ao/à aluno/a hábitos de ordem e asseio e disciplina
mental (ibidem 1998, p. 2).

O gesto de escrever, portanto, não estava apenas ligado ao ensino da
linguagem, mas também na concretização de uma cultura escolar tal como propõe
Julia (2001), um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas
a inculcar. Escrever era uma maneira de incutir nas crianças os valores de civismo,
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de ordem e de disciplina, preceitos do ideário positivista e que fundamentavam os
valores defendidos pelo partido Republicano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A materialidade para o ensino da escrita configurou importante elemento de
conformação do campo disciplinar da escola a partir da homogeneização dos
processos para o ensino da escrita nas escolas primárias paulistas na periodização
estabelecida. Igualmente, a escrita, em consonância com a leitura e a contagem,
constitui o objetivo fundamental do ensino republicano paulista; instruir as habilidades
da escrita estava diretamente relacionado aos preceitos de civismo: a escrita e a
caligrafia representavam ordem e disciplina aos corpos.
Ainda no conjunto de prescrições para o ensino da escrita, observou-se

a

contribuição desta linguagem para educar e transformar a “corporeidade da criança”
em “corporeidade do aluno”, o que implicava educar a postura, demarcar e controlar
claramente

os

gestos,

criar

condições

para

um

escrever

saudável

e

higiênico. Enquanto prescrevia-se a forma ideal de posicionar-se diante do papel e de
movimentar mãos e dedos, produzia-se um corpo escolarizado. O discurso médico
higienista fazia alusão à organização das escolas e dos corpos e a orientava a seguir
os preceitos higiênicos no espaço escolar.
Deste modo, o ensino da escrita pautado em preceitos higienistas visou
modificar hábitos em conformidade com um projeto de modernidade e civilização,
além de buscar formar o cidadão forte e saudável na criação da pátria civilizada.
Portanto, como resultados preliminares, neste trabalho aponta-se que os
objetos usados para ensinar a escrever como penas, tintas, canetas e
lápis configuraram artefatos indispensáveis ao fazer pedagógico. Além de sugerirem
possíveis relações das disciplinas com os métodos de ensino, esses objetos, quando
analisados a partir de seus contextos de produção, circulação e uso, oferecem
elementos para a reflexão acerca da importância que assumiu a dimensão material
do ensino no processo de difusão da escolarização em São Paulo compondo
elementos para o estudo da cultura material escolar, uma dimensão significativa da
cultura escolar nas escolas primárias da província de São Paulo no decorrer do século
XIX e anos iniciais do século XX.
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Capítulo 4

INTERFACE ENTRE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E
ENTENDIMENTO PÚBLICO DA CIÊNCIA

Daniela De Maman10
Professora Adjunta na Unioeste/PR
E-mail: danielademamam@gmail.com

Resumo: O texto, elucida, por meio de discussão teórica, a perspectiva da prática da
alfabetização científico-tecnológica com crianças em idades entre 3 a 11 anos,
segundo premissas da pedagogia libertadora: educação tem um papel primordial de
transformação da sociedade. O processo de alfabetização em ciências é tido como
fundamental, para o exercício cidadão e, assim a criança sendo vista como - cidadão
- sujeito ativo no processo pedagógico. As premissas da pedagogia libertadora
preenchem a lacuna teórico-prática no pensar sobre as práticas de ensino de ciências,
quando propõem discussões sobre temas naturais vinculados aos aspectos sociais e
políticos e, seus impactos, quando transformados em ações sobre a realidade social
imediata O objetivo da discussão é promover no leitor acadêmico, a reflexão sobre a
necessidade de possibilitar uma educação em ciências, crítica a serviço das
transformações sociais, econômicas e políticas, para a superação das desigualdades,
em termos de conhecimento científico existentes no interior da sociedade. A pesquisa
é bibliográfica, associada a observação empírica, mediante, acompanhamento de
situações de prática de estágio supervisionado desenvolvidas pelos acadêmicos do
Curso de Pedagogia da Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR. A perspectiva da
alfabetização em ciências refere-se a possibilidade de situações de ensino de ciências
naturais, caracterizarem-se pela estimulação da criatividade nas crianças promovendo
uma relação de simbiose entre professor, prática pedagógica, crianças e
aprendizagem. Nesta proposta, a atividade escolar pauta-se em analisar os
problemas, os fatores determinantes e estrutura-se uma forma de atuação para que
se possa transformar a realidade social e política, por meio da alfabetização.
Palavras-chave: alfabetização em ciências; pedagogia libertadora, ensino.
10

Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR-(danielademamam@gmail.com). Grupos de estudos e
Pesquisa: Educação científica como arte, cultura e tecnologia educacional - COSMOS (atuando como
líder), e Educação em Ciências e Biologia – GECIBIO (atuando como membro).
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Abstract: The text elucidates, through theoretical discussion, the perspective of the
practice of scientific-technological literacy with children aged between 3 and 11 years,
according to the premises of liberating pedagogy: education has a fundamental role in
transforming society. The science literacy process is seen as fundamental for the
exercise of citizenship and, thus, the child is seen as - a citizen - an active subject in
the pedagogical process. The premises of liberating pedagogy fill the theoreticalpractical gap in thinking about science teaching practices, when they propose
discussions on natural themes linked to social and political aspects and their impacts,
when transformed into actions on immediate social reality. The discussion is to
promote in the academic reader a reflection on the need to enable an education in
science, critical in the service of social, economic and political transformations, in order
to overcome inequalities, in terms of scientific knowledge existing within society. The
research is bibliographical, associated with empirical observation, through monitoring
of supervised internship practice situations developed by academics of the Pedagogy
Course at Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR. The perspective of science
literacy refers to the possibility of natural science teaching situations, characterized by
the stimulation of creativity in children, promoting a symbiotic relationship between
teacher, pedagogical practice, children and learning. In this proposal, the school
activity is guided by analyzing the problems, the determining factors and a form of
action is structured so that the social and political reality can be transformed through
literacy.
Keywords: Science literacy; liberating pedagogy, teaching

Introdução
Especialmente para crianças, a ciência é, sobretudo um utensílio
maravilhoso, que permite abordar o mundo concreto (o real) e enfrentá-lo,
alimentar a imaginação e aprender a fecundidade do questionamento
(CHARPAK, 2017, p. 118).

Parte-se da concepção ampliada de alfabetização científica converte a
Educação Científica em parte da cultura de cada cidadão, o que transforma o estudo
das temáticas da área das ciências naturais, em algo maior que a mera acumulação
de um “vocabulário científico”.

Sendo assim, nos dias atuais, o conceito de

alfabetização científica extrapola o espaço escolar.
Propõe-se pensar a perspectiva da alfabetização científica, segundo premissas
da abordagem metodológica da pedagogia libertadora - tendência pedagógica –
proposta por Freire (1990) como forma de tornar a educação como bem público. A
convergência entre uma perspectiva para o ensino de ciências - alfabetização - e a
tendencia libertadora é possível, na medida em que, alfabetizar em ciências significa
a possibilidade da compreensão pública da ciência e a forma para alcançar este nível
de compreensão alcança expressividade, quando a prática pedagógica é entendida
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como trajetória de construções sociais e políticas por meio de problematizações e
dialogicidades.
Desta forma, a organização deste texto perpassa pela conceitualização da
alfabetização científica, segundo teóricos da área- citados neste texto, bem como, a
explicitação dos princípios que demarcam uma prática pedagógica libertadora no meio
escolar ao passo que defende e amplia a convergência, na prática educativa da
alfabetização e da tendencia libertadora como fomentadoras da compreensão pública
da ciência.
O texto, caracteriza-se pela pesquisa bibliográfica amparada na observação
empírica de situações de estágio supervisionado no Curso de Pedagogia na última
década, nas modalidades de Educação Infantil e Anos Iniciais do ensino fundamental
I, de modo, a direcionar o pensamento do leitor sobre a necessidade de se pensar de
forma contumaz a prática do ensino de ciências, para crianças associada a
perspectiva da alfabetização científico-tecnológica aliada a uma prática assentada nos
princípios da tendencia pedagógica libertadora. Para tanto, estabelece-se um continuo
de

caracterizações,

análises

e

posicionamentos

sobre

a

importância

do

desenvolvimento da prática do ensino de ciências naturais com crianças, tendo como
ideologia balizadora a pedagogia libertadora.

Desenvolvimento

A cultura da alfabetização científica no ensino escolar
No dicionário básico da Língua Portuguesa (Aurélio), a palavra “Alfabetização”
se caracteriza pela ação de alfabetizar, de propagar o ensino da leitura; “Alfabetizar”
significa ensinar a ler, dar instrução primária; “Alfabetizado” é aquele que sabe ler.
“Ciência” significa o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza visando
a dominação dela em próprio benefício. “Tecnologia” se caracteriza por um conjunto
de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um
determinado ramo de atividade.
A partir destas definições encontradas no dicionário, pode-se estabelecer
alguns comentários, sobre o que significa ensinar a ler, partindo do pressuposto de
que ler, não se restringe a uma habilidade mecânica, mas envolve capacidade de
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interpretação, de atribuição de significados, ou seja, de dar sentido a um conjunto de
símbolos – letras.
Assim, alfabetização – processo – e alfabetizado – produto - não se restringem
ao aprendizado das habilidades técnicas de leitura e escrita almejando o
desenvolvimento de capacidades intelectuais. Alfabetização não reduz ao exercício
mecânico de ler e escrever sobre os entendimentos sobre a ciência, assim não pode
restringir-se a um processo, do qual os sujeitos se utilizam para compreender
fenômenos naturais, sociais e políticos, mas um processo, que permite entender como
se processam, estruturam e determinam a atuação dos sujeitos em sociedade.
Seguindo esta perspectiva conceitual de alfabetização em ciências, Bizzo (2018) diz
que a ciência é uma postura, uma forma de planejar e coordenar pensamento e ação
diante do desconhecido (p.14).
Deste modo, ciência e tecnologia – conhecimentos - são meios de ação e de
poder transformadores, quando pensados para o exercício de vida em sociedade. A
ciência é descoberta progressiva de relações objetivas da realidade, que possibilita a
ações subjetivas. O conhecimento científico pode ser alcançado por estudiosos que
usem os mesmos dados, métodos e sistemáticas ao nível descritivo, de longo alcance,
além dos sentidos humanos. Ou seja, de acordo com Bachelard (1996) Cumpre-nos,
pois, mostrar a luz recíproca que vai constantemente dos conhecimentos objetivos e
sociais aos conhecimentos subjetivos e pessoais, e vice-versa (p. 15). Existe um viés
subjetivo sob a evidência objetiva, que precisa ser apreciado e compreendido como
conhecimento legitimado e, aí pode-se usufruir da pedagogia libertadora como
abordagem educacional, que trabalha com a problematização da experiência social
frente a experiência natural.
O conceito de alfabetização em ciências, científica ou tecnológica precisa ser
conhecido, para que, na sequência, se possa projetar sua aplicabilidade em situações
de ensino, senso assim, Fourez (2014), afirma sobre a expressão alfabetização
científica e tecnológica estar em moda, pois se tratae de um tipo de saber, que gera
competências relacionadas ao saber científico. Neste sentido, Chassot (2020), diz ser
a alfabetização científica uma forma de linguagem que torna possível ao homem a
compreensão do mundo, esta afirmativa encontra respaldo prático em Rutherford &
Ahlgren (2000), quando mencionam sobre a alfabetização científica implicar em
conhecer o mundo natural e respeitar a sua unidade, em ser capaz de raciocinar de
modo científico. De acordo com Hazen & Trefil (2013):
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A alfabetização científica significa ter conhecimento necessário para
entender os debates públicos sobre questões da ciência e da tecnologia. Ou
seja: é um misto de fatos, vocabulário, conceitos, história e filosofia. Não se
trata do discurso de especialistas, mas do conhecimento mais genérico e
menos formal utilizado nas discussões políticas (p. 12).

Seguindo esta perspectiva, Auler (2021) diz que o termo alfabetização científicotecnológica -ACT - compreende uma série de significados, como por exemplo, a
popularização da ciência entre os cidadãos, divulgação científica, democratização da ciência.
A ACT pode ser concebida sob duas perspectivas: reducionista e ampliada. A reducionista

desconsidera a existência de construções subjacentes à produção do conhecimento
científico-tecnológico, concebe o processo ACT como sendo o ensino de conceitos
técnicos sobre ciência e tecnologia; a ampliada busca a compreensão das interações
entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), associando o ensino de conceitos à
problematização em relação a neutralidade científica.

Análise

Uma pessoa pode considerar-se alfabetizada em ciências, a partir da
concepção ampliada proposta por Auler (2021), quando consegue entender notícias
com conteúdo científico, compreender e emitir opiniões a partir de informações que
abordam questões, por exemplo, ligadas à genética, ao buraco da camada de ozônio,
ao uso de medicamentos genéricos, similares, ou seja, quando consegue entender,
minimamente, informações e, posicionar-se de maneira contumaz sobre os maléfico
e benefícios de seus posicionamentos no mundo natural, social e político. Deste
modo, tem-se em Freire (1997) a seguinte reflexão:
Na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar
nome às coisas, de perceber, de interagir, de decidir, de escolher, de valorar,
de, finalmente, eticizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na história vem
envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos batemos. Daí,
então, que a nossa presença no mundo, implicando escolha e decisão, não
seja uma presença neutra a capacidade de observar, de comparar, de avaliar
para, decidindo, escolher, com o que, intervindo na vida da cidade,
exercemos nossa cidadania, se erige então como uma competência
fundamental (p. 32-33).

Assim, pode-se argumentar que a ciência e a tecnologia estão presentes no
cotidiano das pessoas, e, que estas carecem de conhecimentos públicos, que lhes
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possibilitem agir frente aos avanços tecnológicos, como por exemplo, uma pessoa que
não possui seu próprio computador tem direito a ter acesso a informações de como
utilizá-lo. A forma para democratizar o desenvolvimento científico e tecnológico é
garantir aos cidadãos o acesso aos conhecimentos necessários à sua sobrevivência
e participação numa sociedade em constante transformação em termos de avanços
tecnológicos. Pode-se dizer que a alfabetização científico-tecnológica (ACT) se
caracteriza pela (re) construção de conhecimentos a partir da exploração de um tema,
associando a esta exploração os conhecimentos que os alunos possuem em relação
ao mundo que os rodeia.
Auler (2021) ao mencionar suas ideias sobre alfabetização em ciências faz
alusão a perspectiva do Movimento Ciência Tecnologia e Sociedade - CTS11, que
propôs, na contemporaneidade a ciência para todos, significa, que esta seja útil, para
todos os cidadãos, independente dos estudos, que pretendam seguir posteriormente.
Os conhecimentos propostos pelo movimento CTS, cujos critérios de seleção buscam
ajustar-se aos interesses e motivações dos estudantes, buscando tornar a ciência e a
tecnologia como bens de compreensão pública, que os possibilite serem capazes de
resolver problemas práticos em sua vida cotidiana e profissional, saber formar uma
opinião sobre fatos sociais e tecnológicos de caráter científico, saber argumentar com
base nos fatos, e saber atuar em consequência destes.
A perspectiva ampliada de ACT pode ser compreendida, quando associada a
abordagem da tendencia pedagógica libertadora, ao vislumbrá-la como educação
progressista (dialógica e problematizadora) defendida por Freire (1997). Nesta
perspectiva ampliada, a ACT pode ser desenvolvida através da problematização
(trabalhando com temas a partir de situações- problemas relacionados ao cotidiano
das crianças) o que contribui para a desmistificação de algumas concepções que
envolvem a ciência, a tecnologia e a sociedade. O ser humano é visto como sujeito
capaz de intervir de forma crítica e dinâmica na sociedade.

11

A publicação da obra A estrutura das revoluções científicas - Thomas Kuhn - potencializou as discussões sobre
as interações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), tornando-as objeto de debate político. Nesse contexto,
emerge o denominado movimento CTS, que reivindica um redirecionamento tecnológico, contrapondo-se à ideia
de que ciência e tecnologia, necessariamente, resolvem problemas ambientais, sociais e econômicos. Postula-se
a “um tipo diferente de ciência e tecnologia”, concebidas com alguma participação da sociedade (Auler,2021).
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O que se entende efetivamente por “Alfabetização Científico-Tecnológica numa
abordagem libertadora?”
Um processo que possibilita as crianças (estudantes) desenvolverem,
capacidades e habilidades, em termos do domínio da linguagem científica e dos
processos da tecnologia para uso crítico, consciente, ético e transformador na sua
vivência cotidiana em sociedade. Ou seja, proporciona as crianças o aprendizado dos
conceitos científicos, que promovem e ampliam o exercer de sua cidadania numa
sociedade tecnológica. O processo de alfabetização científico-tecnológica faz parte
do amplo processo de alfabetização, refere-se ao domínio de noções sobre ciência,
tecnologia e sociedade, que, segundo, Freire (1997), implica escolha, decisão,
capacidade de observar, de comparar, de avaliar e decidir, pois assim estaremos
exercendo nossa cidadania.
A partir desta justificativa aponta-se para a importância/necessidade de se
alfabetizar numa perspectiva científico-tecnológica e, para tanto, a ação de se pensar
e agir em termos da qualificação das práticas pedagógicas de ensino e da formação
dos professores, visto que, a prática pedagógica do ensino de ciências naturais na
modalidade de ensino da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental I,
ser de responsabilidade do profissional de pedagogia e, este ser o responsável pelo
trabalho pedagógico em diversas áreas do conhecimento (Matemática, Ciências
Naturais, Língua Portuguesa, Geografia. História e Artes, entre outras), tem trazido
problemas para sua prática docente, sobretudo no que se refere ao domínio dos
conteúdos conceituais básicos de cada uma dessas áreas do saber.
A consequência direta desta polivalência tem seu reflexo no Ensino de Ciências
na prática escolar. Os conteúdos são trabalhados de forma reduzida tendo como base
teórica o livro didático, sendo que os conteúdos, em sua maioria, se restringem a
práticas experimentais, o professor apoia-se nas experimentações, tenta camuflar a
deficiência na sua formação acadêmica, em geral pedagogos, para facilitar tanto o
seu trabalho, quanto a suposta aprendizagem dos alunos.
Isso tem prejudicado, fortemente, o ensino neste nível de escolarização da
Educação Básica. Em particular, a qualidade dos programas propostos e das
atividades desenvolvidas no ensino de ciências naturais, tem sido sofrível. Os
conteúdos de Ciências Naturais, acabam sendo trabalhados, em sua maioria, de
forma reduzida, em termos do tempo destinado a cada atividade e da quantidade de
momentos específicos destinados a discussões sobre cada assunto.
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Este contexto tem dificultado a ocorrência de quantidade de práticas
pedagógicas que busquem implementar o processo de ACT dos estudantes. As
perspectivas para melhorar o ensino de ciências no Brasil iniciou com o Instituto
Brasileiro de Ciências e Cultura- IBECC, depois, com a Fundação Brasileira para o
Ensino de Ciências- a FUNBEC, com a meta de superar as deficiências existentes no
Ensino de Ciências (KRASILCHICK, 2012).
Tais, movimentos, em prol da qualificação deste ensino, de acordo com Sousa
(2020, p.29) instaura a necessidade do entendimento das relações entre ciência,
tecnologia e sociedade, a qual, também, foi expressa na declaração sobre a ciência
‘Declaração da Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI: um novo
compromisso.’ A conferência foi realizada pela Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, e pelo Conselho Internacional de Uniões
Científicas – CUC, em Budapeste, Hungria, em 2019.

Proposições
É, neste cenário, de busca por qualificação profissional, ausência de currículo
direcionado a implementação de propostas do movimento CTS, que pensa-se nos
postulados da pedagogia libertadora, quando esta postula, que por meio
problematização e, na medida que a mesma prima, no contexto educacional, para que
haja, o constante estimulo as crianças, quanto a transformem o mundo em que vivem
e, que para isto precisam, através do processo de ensino e aprendizagem
compreender a realidade que os cerca, segundo, uma visão crítica da mesma,
respeitando-se sua cultura e história de vida, que estabelece-se a relação telúrica com
a perspectiva da ACT.
A tendência progressista de educação- pedagogia libertadora foi construída
a partir dos trabalhos com educação popular, na maioria das vezes não atrelada ao
ensino escolar, porém entende, que a educação tem um papel primordial de
transformação da sociedade, iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu
campo. Assim, O método de Freire (1997) tem por princípio a certeza de que a
educação é um ato político. A educação deve ser uma busca permanente em favor
pela liberdade e igualdade e, quando aliada a perspectiva da alfabetização científica
como processo e a criança, como sujeito inserido em um contexto social, com
possibilidade de exercício da cidadania.
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Pois, a alfabetização em ciências, assim, como a pedagogia libertadora, busca
instaurar na prática pedagógica um processo de emancipação do sujeito, via
construção do conhecimento, para uma atuação consciente em sociedade. Nesta
perspectiva, a prática pedagógica de ensino de ciências pauta-se em discussões, tais
como, temas naturais associados a sociais e políticos; em ações sobre a realidade
social imediata; analisa-se os problemas, os fatores determinantes e estrutura-se uma
forma de atuação para que se possa entender e atuar na realidade natural, social e
política. A Organização das nações unidas para a educação, ciência e cultura-Unesco
(2010, p. 297, tradução nossa) esclarece bem este sentido quando diz que é
alfabetizado aquele que tem a [...] capacidade de identificar, compreender, interpretar,
criar, comunicar, calcular e utilizar materiais impressos e escritos relacionados com
contextos variados.
Alfabetização envolve um contínuo de aprendizagens, que capacita os
indivíduos a alcançarem seus objetivos, desenvolver seus conhecimentos e potencial
e participar plenamente na sua comunidade e sociedade em geral. Com base no
conceito de Alfabetização em ciências pode-se considerar que, ao ensinar ciências
naturais, temos como objetivo ajudar os estudantes a desenvolver conhecimentos que
possam ser utilizados na rotina diária e, se possível, melhorar a qualidade de vida
deles próprios e dos componentes da comunidade em que vivem. E, nos dias de hoje,
a aplicação do conceito de Alfabetização Científica vai além dos muros da escola,
assim, existem propostas de trabalho dos museus, parques para visitação pública,
espaços de exposição de materiais científicos.
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A alfabetização científica se apoia na compreensão do conceito de
alfabetização associada à capacidade de compreensão da ciência e da tecnologia.
Uma das ideias mais utilizadas é de Freire (1997) sobre a alfabetização desenvolver
em qualquer pessoa a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica,
além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo
que a cerca. Para isso, é fundamental entender que o estudante/educando - cidadão
- é o agente principal do processo pedagógico, sem com isto desconsiderar o
educador, que também deve aprender a ser sempre aprendiz, pois ambos ensinam e
aprendem nos espaços de construção do conhecimento. O diálogo entre os diversos
agentes envolvidos nas ações educativas, assim como o processo de construção dos
temas geradores, para permanente identificação dos problemas sociais e busca de
sua superação é a essência do método freireano. A figura I, mostra características do
Superação
dos
problemas
sociais

Construção do
conhecimento

Diálogo por
meio de temas
geradores

Ensinar

Aprender

método freiriano, que por sua vez delineia a pedagogia libertadora:
Fonte: notas interpretativas da autora.
Nesse contexto, pergunta-se, em que medida é possível – e necessário – incluir
a criança nas discussões e nas práticas de alfabetização científica, considerando-a
no contexto da educação? Parte-se da concepção de criança como agente, sujeito
produtor de cultura, ser histórico cujo modo de ser e estar no mundo é influenciado
pelas representações que se estabelecem acerca da infância – e suas
potencialidades. Freire (1997), permite-nos perceber o conceito de alfabetização de
maneira ampliada, levando em conta a necessária compreensão crítica do ato de ler
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não apenas a palavra, mas também, e essencialmente, o mundo, assim, Freire (1997),
diz:
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. Isto porque a memorização mecânica
da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto (p. 12).

Desta perspectiva, conhecer implica estabelecer relações entre texto e
contexto, palavra e mundo, processo dialógico no qual a curiosidade ingênua vai
sendo superada rumo à curiosidade epistemológica, “crítica, insatisfeita, indócil”. O
que permite a assunção do sujeito, ser pensante, transformador. Assim, ao promover
a alfabetização científica das crianças (estudantes), a abordagem libertadora cria e
espaços de educação podem propiciar: diálogos possíveis sobre o mundo que as
rodeia. De modo prático, a alfabetização científica visa dar ao estudante condições de
entender o processo pelo qual os conhecimentos científicos são formulados e
validados. Para tal, é necessário promover o desenvolvimento, na criança, de
habilidades, verificadas por indicadores tais como: raciocínio lógico, raciocínio
proporcional, levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, justificativa, previsão,
explicação e argumentação. A figura II, explicita como poderia ser a organização de
uma situação de ensino de ciências, para crianças, segundo a perspectiva da
alfabetização cientifico-tecnológica apoiada na pedagogia libertadora:

Processo de
ensino
Diálogo entre
cultura
cotidiana e
científica

Participação
social
Crianças

Alfabetização

Professor

Pedagogia
Libertadora
Conceitos,
procedimentos e
atitudes

Relações:
ciência,
tecnologia e
sociedade

Valores, projeto de sociedade, respeito ao ser
humano e justiça social: democracia
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Fonte: notas interpretativas da autora.
A partir do esquema, evidencia-se que na proposta metodológica da pedagogia
libertadora (FREIRE (1997) o professor se posiciona ao lado de seus estudantes
(crianças), para que juntos possam desenvolver as situações de ensino, amparadas
na problematização de ideias a partir do contexto vivenciado por elas. Assim, seu
método não age apenas no circuito educativo, mas também amplia a perspectiva
educativa para as demais esferas da vida em sociedade, justamente, o que propõe a
alfabetização em ciências: os saberes científicos como propulsores para a
compreensão pública da ciência, ou seja, a ciência sendo vivenciada como cultura
(MAMAN, 2016).
A Pedagogia libertadora proposta por Freire (1997), converge com perspectivas
educacionais, para a ACT, quando propõe o processo de ensino sendo desenvolvido
por momentos. Por exemplo, no processo de ACT, os momentos são abordagens:
indicadas por pesquisadores da área, dentre eles, Delizoicov (2014), são investigativa,
experimentativa e, por descoberta, nas quais, a problematização, organização e
avaliação são momentos evolutivos para a construção conceitual, em situações de
ensino.

A pedagogia libertadora propõe momentos caracterizados por estágios

didáticos: O de investigação, durante o qual professor e estudante discutem vocábulos
e questões que têm maior importância na existência do segundo, no interior do grupo
no qual este vive. O de tematização – este é o instante de conscientização em relação
ao mundo, por meio da avaliação dos sentidos sociais assumidos por temáticas e
palavras. O de problematização, quando o professor provoca e motiva seus
estudantes a transcenderem o ponto de vista mítico e desprovido de críticas do
universo que ele habita, para que possam atingir a fundamental tomada de
consciência. As figuras III e IV, ilustram, na sequencia da esquerda para a direita,
momentos propostos pela prática da ACT e pela ideologia da pedagogia libertadora
(PL)possibilitando, ambos convergindo, para a compreensão pública da ciência.
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Fonte: notas interpretativas da autora.

Em ambas as figuras, os momentos se aproximam e complementam em
demasia, quando propõem no desenvolver de situações de ensino a discussão,
investigação a busca por palavras geradoras de ideias conceituais, a tomada de
consciência sobre a própria aprendizagem construída, a reflexão sobre o que se
pensa e se passa a pensar a partir do processo de ensino dialógico. No contexto
atual, discussões sobre ACT defendem a ideia de que cabe à escola e à sociedade
promoverem condições de acesso e apropriação do conhecimento científico à
população, de modo a possibilitar a efetiva participação nos processos de tomada de
decisão. Eis, então, a alusão a pedagogia libertadora, que sugere uma educação
crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, para a superação
das desigualdades existentes no interior da sociedade.

Considerações finais

A tentativa teórica de buscar a aproximação entre a prática da ACT e a ideologia
da pedagogia libertadora intensificou-se a partir das observações de situações de
estágio supervisionado no curso de Pedagogia e, que se observa situações de ensino
de ciências com crianças e, constata-se práticas mecânicas, atuações pedagógicas
desvinculadas de conceituação científica, ora reducionistas, ora subjetivistas, sendo
ambas as posturas extremistas. As figuras V e VI elucidam a convergência de
pressupostos sobre o aprender na ACT e, na Pedagogia Libertadora:
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Fonte: notas interpretativas da autora.

A consideração estabelecida é a possiblidade de convergência dos
pressupostos caraterísticos da ACT e a ideologia da pedagogia libertadora como
condição de superação das práticas pedagógicas extremistas. Neste sentido, apontase para considerações sobre o processo de aprender, que permeia esta proposição
de convergência entre a perspectiva de ensino em ciências ACT e a ideologia base
para o desenvolvimento desta perspectiva, a pedagogia libertadora. Sendo que,
ambas, apontam para necessidade de compreensão pública da ciência. Aprender,
significa, tornar-se capaz de comunicar a verdade que é libertadora, para Freire
(1997), aprender a ler, escrever e falar é um ato de construção da comunicação para
a vida, da própria vivência em comunidade, do existir humano em comunhão, do agir
para constituir fraternidade. Por isso, é ação libertadora. Aprender, no contexto, da
ACT, significa aprender ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento
conceitual); aprender sobre ciência (compreensão da natureza e métodos da ciência,
evolução e história do seu desenvolvimento bem como uma atitude de abertura e
interesse pelas relações complexas entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente);
e, aprender a fazer ciência (competências para resolução de problemas cotidianos).
Em ambas, as considerações, a premissa que se faz presente é a construção
de conhecimentos de uma cultura, no caso, a cultura científica, considerando os
conhecimentos já estabelecidos na cultura cotidiana dos estudantes, é o aprender
fomentando o aprendizado de um conjunto de conhecimentos, que facilitam
estudantes fazer uma leitura do mundo onde vivem, com vistas à sua transformação
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para melhor, uma busca por atitudes conscientes e embasadas em conhecimento. Tal
conhecimento proveniente do aprender implica em uma auto-formação, que possa
resultar uma postura interferente sobre seu contexto.
O apontamento conclusivo fixa-se em torno da defesa de que o processo
educativo se configura a partir da emergia de situações-problema reais, as quais
ganham espaço no ambiente escolar, por meio da reflexão crítica ancorada pelos
sabres conceituais, neste caso, os da área de ensino de ciências. Assim, contexto é
o ponto de partida para o ensino e o ponto de chegada do trabalho pedagógico, a
aprendizagem. A problematização, tanto na prática da ACT, quanto, na abordagem
da pedagogia libertadora, configura-se em uma situação na qual estudantes e
professores buscarão juntos as respostas necessárias para a compreensão dos temas
estudados, bem como, o próprio estudante pode reconhecer as limitações do
conhecimento de senso comum e a necessidade de aprimorá-lo. Esse é o momento
de ruptura, o qual promove o desequilíbrio do que já se sabe, provocando a
necessidade de se conquistar estabilidade do conhecimento. Outro apontamento
conclusivo centra-se no desafio do professor em construir práticas que propiciem aos
estudantes uma visão mais crítica do mundo que o rodeia, como por exemplo, grupos
de discussão, que conduz o processo educativo buscando os conteúdos
problematizadores, realizando as discussões, compartilhando as descobertas,
definindo as atividades e os temas geradores, como ponto de partida para a
decodificação das situações de ensino de ciências e, principalmente, a decodificação
do mundo social, histórico, político e cultural. Portanto, neste sentido, a ACT aliada a
ideologia da pedagogia libertadora pode ser entendida como conjunto de práticas
sociais, que possibilita o entendimento público da ciência como cultura.
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Resumo: Atualmente, a educação brasileira advém de instabilidades e dificuldades,
destacando o baixo aproveitamento dos estudantes, o abandono da escola, assim
como, a existência de pessoas não escolarizadas no país. Esses são alguns dos
fatores que demonstram como a escola que temos não tem dado conta dos problemas
sociais e educacionais que precisamos enfrentar. Nesse sentido, é imprescindível que
o atual necessário educacional brasileiro seja revisto, por intelectuais, gestores e
também por educadores, que fazem a gestão escolar diariamente nas escolas
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brasileiras. Este trabalho tem como base conceitual as concepções de educação em
Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Por meio das leituras e
aproximações de base conceitual, temos como objetivo identificar até que ponto as
concepções de educação dos autores citados abrem espaço para o olhar e o
comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade em Emmanuel
Lévinas. Como metodologia de pesquisa, utilizamos os estudos de revisão
bibliográfica para construir este ensaio, selecionando textos dos autores pesquisados
que contivessem reflexões sobre a educação, relacionando os achados da pesquisa
com o conceito de alteridade de Emmanuel Lévinas. Concluímos que a escola pública
de educação integral como um espaço que pode ser amoroso, democrático e de
alteridade, contribuindo para a efetivação de uma educação mais justa.
Palavras-chave: Escola pública. Educação integral. Democracia. Alteridade

Abstract: Currently, Brazilian education comes with instabilities and difficulties,
highlighting the low student achievement, school dropout, as well as, the existence of
unschooled people in the country. These are some of the factors that show how the
school we have has not been able to cope with the social and educational problems
we need to face. In this sense, it is essential that the current Brazilian educational
needs be reviewed, by intellectuals, managers, and also by educators, who manage
the school daily in Brazilian schools. This work has as its conceptual base the
conceptions of education in Paulo Freire, Anísio Teixeira, and Humberto Maturana.
Through readings and approximations of conceptual basis, we aim to identify to what
extent the conceptions of education of the mentioned authors make room for the look
and the commitment to the other, considering the theory of alterity in Emmanuel
Lévinas. As a research methodology, we used literature review studies to build this
essay, selecting texts of the authors researched that contained reflections about
education, relating the research findings to Emmanuel Lévinas' concept of alterity. We
conclude that the public school of integral education as a space that can be loving,
democratic, and of alterity, contributing to the realization of a more just education.
Keywords: Public schools. Comprehensive education. Democracy. Alterity

INTRODUÇÃO
Vivemos tempos nebulosos no Brasil. A instabilidade política e econômica,
somada ao descaso completo pelas causas sociais, têm sido marca do governo
Bolsonaro no Brasil. Como esperado (não desejado), os últimos acontecimentos,
como as trocas ministeriais no Governo Federal e a falta de protagonismo do
Ministério da Educação, com destaque para o contexto de abandono à educação
durante a pandemia da Covid-1912, têm representado a falta de perspectiva para
milhares de crianças e jovens estudantes de todo o país. Discursos negacionistas e
12

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo
novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.
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que propagam a descrença na ciência e na pesquisa são marcas fixadas diariamente
na história da nação brasileira.
Não apenas durante a pandemia, a qual ainda hoje buscamos combater, mas
também nos últimos quatro anos, a sensação compartilhada entre educadores e
pesquisadores é de que estamos presenciando diariamente um filme de terror, onde
nós somos os protagonistas. Também, é preciso reconhecer que não é de hoje, e nem
de ontem, que a educação brasileira enfrenta dificuldades, seja pelo baixo
aproveitamento dos estudantes ou pelo número de pessoas não escolarizadas em
todo país.
Apesar de avanços que tivemos nas últimas décadas, dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) mostram que o número de
analfabetos chega à estimativa de 6,6% da população para o público de 15 anos ou
mais. Os dados, no entanto, divergem dos marcos legais da educação brasileira, que
trazem, em suas alíneas, a educação como direito fundamental e garantido. Citando
aqui a base da legislação brasileira, a Constituição Federal traz, em seu artigo 205, a
educação como direito do sujeito e dever do Estado e da família. Ainda no capítulo III,
inciso VII, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, cita-se a responsabilidade do
poder público com o direito de acesso e frequência dos estudantes à escola (BRASIL,
1988).
Os dados citados acima deixam claro o quanto ainda é preciso ser feito e
garantido, tanto em questões estruturais, como curriculares, recursos humanos, entre
outros, para que, de fato, se cumpram os propósitos da legislação educacional
brasileira e se possibilite, a todos os sujeitos, a garantia do direito do seu pleno
desenvolvimento. Por isso, defendemos a importância de uma educação integral, que
seja integral, integrada, integradora e em tempo integral (GADOTTI, 2009).
A educação integral tem como principal propósito o desenvolvimento e a
construção da democracia, possibilitando aos sujeitos uma formação humana, isto é,
uma formação que prepare para viver em sociedade, de forma reflexiva, consciente e
emancipadora. Assim, educar um sujeito, na sua forma integral, possibilita ao sujeito
participar e agir sobre o mundo no qual vive.
Nesse sentido, o presente ensaio teórico se propõe a apresentar as
concepções de educação de autores como Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto
Maturana. Por meio de leituras e aproximações teóricas, refletimos sobre como as
concepções de educação dos autores citados abrem espaço para o olhar e o
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comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade de Emmanuel
Lévinas. Por compreender que a escola pública de educação integral se configura
como um espaço que busca a efetivação de uma educação mais justa, os argumentos
construídos neste ensaio podem contribuir para o reconhecimento da educação
integral se constituir em possibilidades de experiências de democracia e alteridade.
O desdobramento deste ensaio, a partir dos argumentos teóricos acerca das
leituras realizadas, está organizado da seguinte maneira: primeiramente, é
apresentada a contextualização histórica sobre a educação integral no Brasil, bem
como a contribuição de Anísio Teixeira para esse diferente modo de pensar o papel
do estudante e da escola. Em seguida, são apresentas as concepções de educação
encontradas em estudos de Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana.
Então, realizamos as aproximações teóricas entre tais concepções com o conceito de
alteridade de Emmanuel Lévinas. Por fim, apresentamos as considerações finais
deste ensaio.

METODOLOGIA
A exposição da metodologia do trabalho tem o propósito de demarcá-lo como
científico. Para Demo (1981), metodologia significa o estudo dos caminhos, dos meios
de uma teoria para se fazer ciência. Enfim, a metodologia é o meio pelo qual o
pesquisador vai adquirir conhecimento sobre seu objeto de estudo. Considerando que
nosso objeto de pesquisa se refere às concepções de educação de Paulo Freire,
Anísio Teixeira e Humberto Maturana, pesquisamos textos desses teóricos sobre suas
concepções de educação para, em seguida, refletirmos sobre como tais concepções
se aproximam do conceito de alteridade desenvolvido por Emmanuel Lévinas.
Os estudos de revisão fornecem diferentes olhares sobre um determinado
assunto, fornecendo um panorama histórico e pontuando o que já foi produzido
cientificamente em diferentes locais, pois organizam, esclarecem e resumem as
principais obras, assim como, fornecem citações completas que abrangem o estudo
importante em determinada área (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).
Dessa forma, uma revisão bibliográfica permite ao pesquisador contextualizar
seu problema de pesquisa e verificar possibilidades de referencial teórico na literatura
consultada. Favorece, com isso, uma primeira validação do quadro teórico a ser
utilizado na investigação empreendida (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).
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Uma primeira versão deste trabalho foi enviada ao III CIDI13. Desde o início,
nos propomos a escrevê-lo em formato de ensaio, uma forma de escrita acadêmica
que envolve o conhecer, a leitura, a escrita e a leitura da escrita (LARROSA, 2003).
Cada vez que os ensaístas retomam o trabalho, apresentam, também, algo de si, seus
aprendizados na caminhada da escrita, enfim, seu lugar de experiência entrelaçado
com a teoria pesquisada. Isto porque os estudiosos necessitam apresentar seus
interlocutores, com quem dialogam para a construção e reconstrução do texto. Edgar
Morin (1997) chama esses interlocutores de demônios, que nos conduzem às nossas
leituras de mundo, às nossas construções e às verdades às quais nos mantemos fiéis.

DISCUSSÃO TEÓRICA
Somos todos feitos e formados através das experiências vividas. Desde a
gestação, quando estamos ainda no ventre de nossa mãe, já ali vivemos junto dela
nossas experiências primeiras. Todo nosso desenvolvimento físico e psíquico é
resultado das nossas experiências vividas. Também, em um sentido ampliado e pouco
conceitual, experiência pode ser compreendido como algo vivido com a prática, ou
ainda, conhecimento adquirido por meio dos sentidos. É nesse sentido que podemos
inferir que a educação, quando compreendida como processo social, que se dá pela
interação e relação que se estabelece entre sujeitos e os sujeitos com o mundo, é por
natureza uma relação de experiência. Embora a educação se contemple na
experiência, isto não significa que todas as experiências educativas, ou não,
proporcionem a ascensão social.
A história da educação pública brasileira denuncia um contexto de educação
baseada no empobrecimento de experiências, assim como, explana o acesso
privilegiado à educação da denominada “elite”. No entanto, os pós-graduandos que
escrevem este ensaio têm em comum as experiências vividas em escolas públicas,
durante suas formações na educação básica. Apesar das adversidades enfrentadas,
conseguiram, por meio de tais experiências, perceber tanto a importância do ensino
público, por ser um espaço de trocas, de problematização e de construção individual
e coletiva, quanto as fraturas de um ensino que se deteriora a cada ano, pela pouca
importância que o poder público atribui e pela forma como são administradas por

13

III Congresso Internacional de Diálogos Interdisciplinares: comunicação digital e futuros possíveis |
IV Congresso de Indústria Criativa | V Seminário Internacional de Diversidade Cultural e Inclusão Social.
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pessoas que, muitas vezes, demonstram o mínimo de humanidade e respeito ao
próximo, especialmente ao pobre, ao negro, ao gay, à mulher, enfim, aos que são
excluídos diariamente fora e dentro dessas escolas. Vemos professores que, de tanto
tentar propor uma educação dialógica, problematizadora, voltada para a tomada de
consciências e para a transformação social, acabam desistindo pelas negligências das
instâncias superiores ou sendo cooptados por um sistema que não respeita, que não
se compromete com o próximo, que parece cumprir, de fato, com a função de vigiar e
punir, como já disse Foucault (1987), em vez de educar e transformar.
O exposto acima prova que, apesar de seus problemas estruturais, a escola
ainda é, hoje, um dos espaços mais democráticos da sociedade brasileira, onde
sujeitos, sejam eles pobres ou ricos, têm o direito de participar e compartilhar
experiências uns com os outros. Isso se dá através do direito à educação e de
frequentar a escola, o qual é garantido na Constituição Federal (BRASIL, 1988). É
nesse sentido, também, que o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996) estabelece a garantia da educação escolar pública, como
um direito de todos os sujeitos e um dever do Estado.
Durante um longo período da história brasileira, a educação ficou restrita a
alguns, desse modo, é preciso celebrar o fato de existir, hoje, legislação que defina a
educação como direito constitucional. Da mesma forma, é preciso também avançar e,
estando o direito à educação preservado pela Constituição Federal, precisamos
promover discussões e pensar qual o “tipo” de educação tem sido ofertada aos
estudantes brasileiros. Uma educação de reprodução das desigualdades sociais e
perpetuação da pobreza de experiências, ou então, uma educação que entenda o
sujeito por inteiro e que eleve seu potencial de interferência positiva no mundo.
A partir do exposto, é necessário considerar e questionar sobre quem e quais
são os sujeitos que acessam a escola, assim como, também, desenvolver uma
formação que tenha como princípio considerar principalmente os sujeitos em
vulnerabilidade social, pois, para esses sujeitos, a escola representa muito mais do
que um espaço de construção e compartilhamento do conhecimento construído pela
humanidade e pelas ciências; a escola é, sim, para esses sujeitos, um espaço de
proteção, cuidado e, fortemente, um espaço de esperança.
Ao tratarmos de educação que veja o sujeito por inteiro, desde a sua
contextualização, até mesmo no desenvolvimento para a sua vida nas atividades
diárias, surge o conceito de educação integral, que tem seu legado nas contribuições
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do pesquisador brasileiro Anísio Teixeira. Ao longo de sua vida pública e trajetória
profissional, Anísio ocupou diferentes cargos políticos, além de ter sido o idealizador
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Também como
marco de sua trajetória, está a participação direta no Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, que foi redigido por Fernando de Azevedo e contou com
contribuições de um importante grupo de intelectuais brasileiros. No Manifesto, se
defendia uma educação que serviria não mais a perpetuação de um sistema que
visava o lucro, a mão de obra e o capital, mas sim, estaria a serviço do indivíduo. Para
tanto, segundo os pioneiros, uma escola que esteja a serviço dos sujeitos precisa ser
um espaço de solidariedade e cooperação. Entende-se, assim, que a escola e o meio
social são fatores indissociáveis (AZEVEDO, 1932).
Anísio Teixeira defendeu e buscou a promoção de uma educação integral,
educação essa que considerasse o sujeito em sua completude. Para Anísio, a escola
tratava-se de um espaço onde o exercício da democracia era sua função principal,
com o objetivo de formar sujeitos livres na sua forma de pensar, garantindo a
construção da sociedade que se desejava. Na experiência herdada do pensamento
de Anísio, temos, ainda hoje, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ou Escola
Parque, que tem como origem de sua atuação uma proposta educacional voltada à
oferta de atividades culturais, bem como de preparo para a qualificação profissional.
Assim como o centro educacional, o ensino professado por Teixeira (1956) é
um ensino que envolve ação e não apenas palavras soltas em conteúdos
fragmentados. O autor afirma, ainda, que aprendizagem puramente verbal não é
realmente aprendizagem e que é apenas através da experiência que a mente pode
aprender e absorver o conhecimento, integrando novas maneiras de comportamento.
Assim, é que se legitima a importância de a escola ser um espaço de ricas
experiências vividas, experiências que elevem as potencialidades dos sujeitos
aprendentes, entre o saber e o saber fazer, isto é, experiências educativas.
Assim, a proposta de educação integral, como infere Gadotti (2009), consiste
nos direitos humanos, ocorrendo tanto em espaços formais, como em não formais,
através de uma perspectiva de educação cidadã, um de muitos propósitos,
indagações e objetivos de Paulo Freire, garantindo o direito dos sujeitos em aprender,
dialogar, participar e desenvolver a cidadania desde o início da vida, na busca de uma
sociedade democrática e socialmente justa. Educar com base nos direitos humanos é
educar para o bem viver no mundo, pois, ao encontrar-se consciente dos direitos
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individuais e coletivos, nos tornamos verdadeiramente sujeitos capazes de conviver
com a coletividade, isto é, conviver dentro das diversidades.
Vale ressaltar que a educação integral é uma proposta para a trajetória de vida
do sujeito, desenvolvendo uma formação humana, através de experiências
significativas, ou seja, é necessário conhecer para opinar e agir consciente no mundo
onde o sujeito atua, pois tudo infere diretamente na vida do mesmo.
Dessa forma, conforme Leclerc e Moll (2012), a educação integral caracterizase como uma ação educacional que visa envolver e abranger as diversas dimensões
da formação dos indivíduos. Portanto, trata-se de uma modelo educacional que visa
considerar o sujeito de forma integral, para além de habilidades disciplinares, mas
para a formação da consciência humana. Pensar o sujeito por inteiro exige esforço e
desconstrução daquilo que se tem feito pela educação brasileira nos últimos anos. Ao
contrário de uma base sólida, qual deveria representar o Ministério da Educação
(MEC), tem sido corriqueira a troca de ministros e o desmonte de diferentes políticas
educacionais, ou mesmo o esquecimento dessas, como é o caso do Plano Nacional
de Educação (PNE)14, que tem validade até 2024 (BRASIL, 2014).
Nesse sentido, é necessário retomar aspectos voltados para a vulnerabilidade
social existentes na sociedade atual, onde a educação integral visa se dar em tempo
integral com o objetivo de estender o tempo de permanência no espaço,
desenvolvendo aspectos de cidadania e democracia nestes sujeitos, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento local, para além da sala de aula, e considerando a
comunidade no seu entorno.
Para Anísio Teixeira, o conceito social de educação deve estar centrado nos
interesses vocacionais ou interesses especiais, no entanto, não será educativa caso
não utilize os interesses como meios para possibilitar e promover a participação nos
interesses da sociedade (ERNICA, 2006). Nessa perspectiva, Anísio Teixeira
defendeu uma educação laica, pública e para todos, onde privilégios de classe não
existissem, possibilitando ao sujeito buscar, através da educação, sua posição na vida
social. Sendo assim, buscava a formação comum do homem, atendendo a
multiplicidade de vocações, ofícios e profissões, com um programa de atividades e
não de matérias. Delegando, assim, a escola como pioneira nas artes do trabalho,
assim como na construção do pensamento reflexivo, com o objetivo de construir um
14

Plano Nacional de Educação (PNE) é uma política de Estado, instituída com a Emenda Constitucional
nº 59, do ano 2009. O plano em vigência foi aprovado em 2014 e tem validade até 2024.
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sujeito que saiba viver inteligentemente e que participe de forma responsável na
sociedade

em

que

vive

(TEIXEIRA,

1956),

praticando,

dessa

forma,

o

desenvolvimento de atividades intelectuais, mas também de trabalho, isto é, de “saber
e de fazer”, uma educação voltada para o desenvolvimento ajustada às condições
culturais e brasileiras.
Dessa forma, é importante combater propostas de educação que superem o
currículo fragmentado, onde este fundamenta-se no isolamento de disciplinas
(GADOTTI, 2009), mas, ao contrário, promover uma educação que tenha como
propósito formar o sujeito na sua forma integral e global, atingindo a todos, com
objetivo no desenvolvimento da formação humana.
Ao refletir sobre os achados de Anísio Teixeira para a educação brasileira, é
possível inferir que estamos distantes ainda de alcançarmos um ideal de escola que
esteja a serviço dos estudantes e não da perpetuação das classes. Paulo Freire
(1967), sabiamente, questionava sobre a forma de aprender a discutir sobre uma
educação que impõe. De fato, a escola que impõe, não troca, mas dita ideias – como
citado por Freire – não possibilitando o diálogo, mas o silenciando.
Quando olhamos para os achados da literatura herdada de Freire, se pode
inferir que o educador defendeu e promoveu um modo de se fazer educação e que
teve como caráter a intencionalidade reflexiva e a abertura de experiências de debate
e quebra do silêncio. Este lutou por transformações radicais para a educação, nas
quais consistiam na valorização do conhecimento popular e da democracia, tornando
a educação uma das maiores armas contra a opressão. Dessa forma, formar sujeitos
autônomos e livres eram os principais objetivos do fazer educativo.
A teoria de Paulo Freire é inseparável de sua vida, de suas lutas e de seus
sonhos como educador. Tanto que ele mesmo se pensava como uma pessoa
conectiva, definida pela conjunção e, a menor palavra para aproximar as coisas, as
pessoas.
Paulo Freire nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921, filho caçula de
uma família com quatro filhos e que passou por dificuldades econômicas. Em 1947,
tornou-se bacharel em Direito, pela Universidade do Recife, desistindo da profissão
logo na primeira causa, quando foi contratado para cobrar a dívida de um dentista que
endividou-se para comprar seus equipamentos de trabalho. Apesar do sonho em
tornar-se advogado, Freire não tolerava a “justiça só em favor de alguns” (FREIRE,
2010). Passou, então, a trabalhar com educação, ao lado de sua esposa Elza, com
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quem deu os primeiros passos em direção ao trabalho com a alfabetização de adultos.
Esse trabalho, que ficou conhecido como método Paulo Freire, priorizava
principalmente dois elementos: o universo vocabular dos educandos, de acordo com
a região onde produziam suas vidas, e a discussão dialógica. O método auxiliava os
educandos a se tornarem conscientes de que eram sujeitos de sua própria história
(FREIRE, 2010).
O método de alfabetização de Paulo Freire foi desenvolvido no início dos anos
1960, durante o Governo João Goulart, quando o Brasil passava por uma fase de
desenvolvimento industrial crescente, mas para o benefício de apenas algumas
camadas da sociedade. Seu método poderia alfabetizar milhões de adultos e
aumentar o eleitorado brasileiro, impulsionando a democracia do país. Contudo,
representava uma ameaça às forças conservadoras que poderiam perder seu espaço
político. Com o Golpe de Estado, em 1964, Paulo Freire ficou preso por 72 dias e
depois exilou-se na Bolívia, que também sofreu um Golpe de Estado. Foi então para
o Chile, onde escreveu “Educação como Prática de Liberdade”, em 1967, que serviu
como uma aproximação do assunto que seria central em sua próxima obra,
“Pedagogia do Oprimido”, em 1968: o oprimido e a luta pela libertação.
Em “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire deixa clara sua opção de classe.
Logo nas primeiras palavras, ele dedica o livro às pessoas esfarrapadas do mundo,
onde, ao descobrir, sofrem, porém, lutam (FREIRE, 1987). O autor entende o oprimido
como uma categoria política, uma classe que vive uma situação de opressão. Nesse
sentido, não existe neutralidade na prática educativa. Esta é um ato político, que
prioriza as necessidades e interesses de classe. Freire posiciona sua prática contra a
situação de opressão, tentando construir o seu contrário com o oprimido, isto é, a
libertação.
A obra intitulada “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1987) foi um trabalho de
reflexão unido à prática, portanto, inacabado e em constante reformulação e
desenvolvimento. Por isso, o autor o chamou de um ensaio puramente aproximativo,
com todas as suas deficiências. Um ensaio para homens críticos, radicais, abertos ao
diálogo. Portanto, aqueles que assumissem posições fechadas, que temessem o
enfrentamento, o desvelamento do mundo, o encontro com o povo, rejeitariam o
diálogo pretendido com o trabalho.
Paulo Freire construiu sua história em torno da busca e da luta por transformar
a educação em uma prática da liberdade, através da conscientização e do diálogo,
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tornando-se uma ação na defesa dos oprimidos e transformando a educação em um
processo mais humano (SCOCUGLIA, 1999). Posicionou, então, sua prática
educativa como política e humanista, orientada para possibilitar a transformação das
questões objetivas com as quais o homem concreto era impedido de crescer (FREIRE,
1983).
Freire propôs uma educação problematizadora, na qual a ação deve ser
compromissada com a história e ter um caráter de denúncia e anúncio. De acordo
com Freire (1987), denúncia de uma realidade desumanizante (tanto daqueles que
roubam a humanidade, quanto daqueles que a tem roubada) e anúncio de uma
realidade em que os homens possam exercer a sua vocação de ser mais. Essa
vocação é afirmada na luta dos oprimidos pela liberdade, quando negam a negação a
que foram historicamente submetidos, tomando consciência de sua situação, se
apropriando dela e, com isso, se tornando capazes de transformá-la.
A prática educativa de Paulo Freire, assim como sua teoria, foi continuamente
refletida, revista e atualizada. Foi sempre comprometida com a transformação da
realidade, com a luta dos oprimidos, portanto, política. Seu fazer aponta para a
inseparabilidade do ato político e do ato pedagógico. Mas, e quanto aos educadores
que dizem optar pela neutralidade?
Em “Pedagogia: Diálogo e Conflito”, Freire, Gadotti e Guimarães (1995)
afirmam que o educador é sempre político e que o político é sempre educador, não
fazendo sentido a tradicional distinção entre o vencer, caraterística do político, e
convencer, característica do pedagógico. Isso porque, para vencer, o político precisa
recorrer ao convencimento. Já a prática educativa, é política em todos os seus
momentos

e

detalhes.

Mesmo

os

conteúdos

programáticos

escolares,

frequentemente proclamados como neutros, revelam (ou escondem) escolhas,
opções e preferências sociais, culturais e ideológicas. Os professores trabalham
esses conteúdos conforme suas visões de mundo, suas ideias, práticas,
representações sociais, símbolos e signos (SCOCUGLIA 1999).
O ato político, no caso de Freire, foi participar da mobilização das classes
dominadas para vencer a classe dominante. Esta não poderia ser convencida porque,
enquanto classe social, estaria se suicidando. No entanto, alguns sujeitos da classe
dominante poderiam se converter às classes dominadas. Os educadores que
assumem a difícil tarefa de desvelar o real e de desmistificar a ideologia dominante
são exemplos dessa conversão. Segundo Freire, Gadotti e Guimarães (1995), a tarefa
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da re-produção é mais fácil, pois a realidade que reproduz a ideologia e os interesses
dominantes vai a favor da maré e do poder; já aqueles que ousam contrariar o
esperado pelos dominantes, terá de redobrar as forças ao “nadar contra a maré”.
Caros educadores e educadoras, é preciso estar claro que aqueles que nadam
a favor da maré não são de forma algumas neutros. Ao contrário, optaram pela
preservação do status quo e essa opção determina o seu papel e os seus métodos de
ação, em uma realidade que também não é neutra. Suas ações e reações servem aos
interesses da elite do poder, ao ajudar a manter a ordem estabelecida. Em oposição,
aquele que opta pela mudança se empenha em desvelar a realidade. Trabalha com,
jamais sobre, os indivíduos, a quem considera sujeitos históricos, que vão além do
estar no mundo, que o transformam e se transformam, produzindo, decidindo, criando,
recriando e comunicando-se. Enfim, em união se tornam sujeitos da práxis, porque é
nas relações do homem com o mundo, e no mundo, que ocorre esse processo de
ação e reflexão da realidade (FREIRE, 1981).
Para Paulo Freire, a educação não pode ser definida como uma só, mas como
vários tipos de educação, que podem ser reduzidos em dois: educação bancária e
educação libertadora. O primeiro contribui para a perpetuação de um sistema de
alienação dos sujeitos, pois os torna menos críticos e conscientes do mundo. Já o
segundo, os torna verdadeiramente humanos, pois busca potencializar a criticidade e
a autonomia do sujeito, não para que esse apenas esteja no mundo, mas de fato
esteja com o mundo. Dessa maneira, o indivíduo pode se sentir parte desse conjunto
de acontecimentos e relações; ter responsabilidade e ter seus direitos respeitados,
caracterizando a educação libertadora que Freire defendeu (STRECK et al., 2017).
Assim, ensino e aprendizagem são elementos que se complementam, gerando uma
grande e profunda relação de respeito entre educador e educando.
As contribuições de Freire e Anísio para a educação apontam para uma escola
centrada no sujeito e na sua mudança de status quo, na luta pela construção da
democracia. A educação, aqui, entra como potencial para que os sujeitos sejam
capazes de olhar sobre os muros da sua realidade. No entanto, essa mudança de
status e “ampliação” do para onde olhar, torna necessário que haja perspectiva de
vida para ser vivida, ou ainda, faz com que seja importante que os sujeitos
aprendentes tenham com que sonhar e o que buscar.
Para Freire, os seres humanos se constroem em suas relações com os outros,
através do encontro, da escuta, da comunhão e do diálogo, reconhecendo o outro
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como alteridade que o eu se constitui (STRECK, 2017). Para ser gente, precisamos
do outro e da vida vivida com as múltiplas relações que estabelecemos. Ainda
considerando Paulo Freire, não existe a possibilidade de pensar em um projeto que
vise uma sociedade democrática, justa e fraterna, se não se é capaz de reconhecer e
aceitar o outro como outro e em sua experiência de vida, em sua diferença e relação
a mim (STRECK, 2017).
Diante disso, é pertinente compreender que a educação tem uma importante
função social, a qual busca relacionar o sujeito com os conhecimentos científicos,
construindo a conscientização acerca do mundo no qual vive, vinculando a educação
com o meio social, isto é, a educação deve ser ‘embrionária’, centrada em observar,
experimentar e criar, estando em conexão com o mundo natural e social do sujeito,
para que assim ele possa refletir e agir sobre ele.
Já Anísio Teixeira, pautava sempre na importância da interpelação entre a
escola na qual os indivíduos estudam e a comunidade na qual eles vivem, no sentido
de que a escola deveria se tornar uma "miniatura" de comunidade, representando
todas as questões e trabalhos sociais na qual existe. Assim como, ler, escrever, narrar
e desenhar deveriam ser ensinadas, mas como técnicas sociais, considerando a
realidade, como habilidades necessárias para viver no mundo. A vida da comunidade
determinará o programa da escola, tornando-se ele, considerando as características
necessárias da mesma (TEIXEIRA, 1956).
Segundo Maturana (1997), o educar acontece nas relações que se
estabelecem entre os sujeitos, no processo em que a criança ou o adulto convive com
o outro, nas múltiplas situações de convívio e experiências compartilhadas. Desse
modo, o educar acontece de diferentes formas e em diferentes contextos, além de ser
uma troca recíproca, onde os sujeitos se educam. Nessa perspectiva, crianças e
adultos tem o que aprender e o que ensinar.
Assim como Paulo Freire e Anísio Teixeira, Maturana defende o respeito ao
saber dos educandos. Segundo ele, é importante valorizar o que as crianças sabem,
ou melhor, respeitar e potencializar a bagagem daquilo já vivido fora da escola.
Nessa perspectiva, a educação, com vista na formação humana, perpassa os
currículos escolares fragmentados e se pauta no ensino que prioriza as experiências
educativas nas quais enfatizem o processo do sujeito observar, experimentar e criar,
construindo, assim, conhecimentos de significados e valores; mais do que isso, a
educação deve recuperar a harmonia do fundamento do ser humano.
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Enquanto para Freire o processo de ensino e aprendizagem acontece por meio
do diálogo entre sujeitos que se reúnem para problematizar a realidade, para
Maturana é por meio da conversação que liga a linguagem à emoção que se dá o
aprendizado. É nesse sentido que, para Pellanda (2009), o fracasso da educação
tradicional está na falta de conexão entre aquilo que verdadeiramente precisamos,
para nos constituir e conviver, e aquilo que nos é oferecido. Sentimos diferentes
emoções a todo momento, alegria, medo, euforia, ansiedade, insegurança, as
emoções são indissociáveis do existir.
Em seu livro “Emoções na Linguagem e na Política”, Maturana (2002)
apresentou uma abordagem da educação na perspectiva da biologia do
conhecimento. Duas questões chamaram a atenção nesta obra: a forma como ele
refletiu sobre sua trajetória de vida para introduzir as explanações sobre o que é um
ser humano; e a reflexão sobre a educação (para que e para quem) no seu contexto,
o chileno.
Ao refletir sobre sua vida acadêmica, Maturana (2002) conta que tinha, desde
o início de seus estudos universitários, o propósito de estudar para “devolver ao país
o que havia recebido dele”, assumindo o compromisso de “acabar com a pobreza,
com o sofrimento, com as desigualdades e os abusos”. Era um propósito que relatou
ter em comum com seus colegas, apesar do pertencimento diverso no que se referia
a ideologias políticas. Este vai de encontro ao propósito hoje disseminado nas
universidades de preparar para a competição no mercado de trabalho.
Maturana (2002) argumentou que a competição é um fenômeno humano e
cultural, baseado na busca pela vitória, que só é possível com a derrota do outro. Não
se configura, portanto, em um fenômeno biológico. O nosso viver acontece, então, no
âmbito das relações. E a realidade é inventada constantemente pelas experiências
dos indivíduos, que, em sua história, tentam conservar o viver.
Para Maturana (2002), todas as ações humanas fundamentam-se em
emoções, de forma que o amor é o fundamento social do humano, legitimando o outro
na convivência. Dessa forma, as interações vividas com base no amor, ampliam e
estabilizam as relações de convivência; já as interações recorrentes na agressão, as
interrompem. Nesse sentido, a linguagem, que constitui a dinâmica de nossa vida em
sociedade, nossas relações e nossa cultura, só pode emergir do amor.
Tendo o amor como fundamento das ações humanas, todas as relações sociais
que envolvem os seres humanos em um sistema social são biológicas. Para Maturana
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(1997), a negação dessas relações desvirtua o fenômeno social humano, ao negar
seus fundamentos (o amor), e toda sociedade que o faz se desintegra, ainda que seus
antigos membros continuem interagindo, em virtude da impossibilidade de se
separarem fisicamente.
Das relações sociais nasce a inteligência, que, segundo Pellanda (2009), está
entrelaçada com o amor. A autora explica que educar, na perspectiva de Maturana, é
criar um espaço de convivência desejável, no qual eu e o outro possamos conviver de
uma forma específica, convidando o outro a ter experiências nesse espaço. Para
Maturana (2002), conforme o adulto e o jovem vão convivendo nesse espaço, ambos
se transformam, de forma que o modo de viver vai se tornando mais congruente.
Encontramos aproximações de conceitos como amorosidade em Freire e o
compromisso com o outro de Lévinas. Podemos relacionar a educação integral
defendida por Teixeira e as experiências que colocou em prática ao longo de sua
trajetória acadêmica e profissional (olhando para os sujeitos em seu contexto social,
econômico e cultural), com a dialogicidade em Freire (ancorada na colaboração,
união, organização e síntese cultural) e com Emmanuel Lévinas, no sentido de
construir com o outro a história (assumindo a responsabilidade tanto pelo outro,
quanto por sua história).
Podemos afirmar que há uma aproximação entre Freire (1987) e Lévinas
(1980), no sentido de possibilitar a socialização, o diálogo e o compromisso com o
outro. Para Freire (1987), “não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e
aos homens”. Lévinas (1980) discorre sobre a transcendência do eu para uma
alteridade que considera o outro em sua totalidade. Todos os três teóricos
compreendem o ser em suas relações (no mundo, com o mundo, no viver...). Freire
conceitua autonomia (experiências de liberdade ao tomar decisões) e Lévinas traz a
concepção de alteridade, discutindo a abertura do eu ao outro. Isto é, o indivíduo se
despe do imaginário de ser absoluto, transcendendo o império, identificando e
reconhecendo-se no rosto do outro ser. Permanece, assim, na sua casa, mas permitese relacionar-se e comprometer-se com os outros, para, com eles, construir sua
história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com a revisão de literatura realizada para a escrita deste ensaio, foi possível
perceber as críticas feitas pelos autores estudados com relação ao fechamento em si
do homem, individualista e totalitário na racionalidade ocidental. Pensamos que a
abertura do eu ao outro, com uma ética da alteridade, em que assumimos a
responsabilidade pelo outro, resgatando o amor aos outros seres humanos, pode
contribuir para uma educação voltada para a transformação de injustiças e
desigualdades sociais.
Dessa forma, reconhecer o outro dentro das diferenças e diversidades trata-se
de algo essencial para construir uma sociedade democrática e social, garantindo,
assim, através de experiências educativas, princípios que promovam essa construção.
Nesse sentido, a escola pública de educação integral pode representar um
espaço no qual o sujeito seja visto e tratado em sua complexidade, deixando claro que
educação integral não se refere apenas à ampliação de horas-aula, mas também, à
uma mudança de postura e de propósito. É preciso que, mais do que conhecer os
conhecimentos construídos pelas ciências, os sujeitos tenham a oportunidade de
acreditar no amanhã, sejam encorajados a lutar pelo mundo que habitamos e tenham
a esperança alimentada em seus corações. Esperança, aqui, da qual nos escreveu
Paulo Freire, que é uma esperança ativa, uma esperança viva e que sai ao mundo
para transformar.
Assim, a proposta de educação integral visa o desenvolvimento de uma
educação cidadã, procurando desenvolver as potencialidades humanas dos sujeitos,
levando em conta a construção da conscientização, para viver e agir no mundo social
no qual está inserido, enfatizando ser uma proposta necessária para todos os espaços
onde a educação se dá, tanto em espaços formais de ensino, quanto em espaços não
formais.
A escola precisa preparar os sujeitos para a vida, por meio de experiências
educativas capazes de elevar seu potencial humano e de intervenção no mundo. Tal
afirmação se justifica não somente pelas contribuições teóricas aqui levantadas, mas
também, ao considerarmos as experiências vividas pelos autores, enquanto alunos
de escolas públicas.
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Capítulo 6

INVESTIGAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS DO ENA
(ENERGIA NATURAL AFLUENTE) PARA A PRODUÇÃO DE
ENERGIA BRASILEIRA ATRAVÉS DA ANÁLISE MULTIVARIADA,
COMO FATOR RELEVANTE DE ANÁLISE DA CRISE HÍDRICA

Débora Gaspar Soares

Resumo
Atualmente, a sociedade busca ferramentas que desenvolvam a capacidade de
produção e inovação tecnológica e científica, dessa forma são desenvolvidas
pesquisas, com vistas de responder as questões humanas. Este presente trabalho
apresenta métodos estatísticos úteis para a realização de uma pesquisa, para tanto,
foi selecionado um banco de dados da bibliografia recomendada denominado ENA
(Energia Nacional Afluente). O objetivo desse estudo é examinar se há correlação
entre a produção de energia e as principais bacias geradoras, quais fatores que
influenciam nessa produção hídrica de energia através da análise multivariada com a
utilização do software RStudio, que é um software livre e de código aberto
desenvolvido com ambiente integrado para o R. Realizou-se uma investigação se as
variáveis são correlacionadas através do teste de Bartlett, e o teste de K.M.O;
Verificou-se a estimativa da matriz de variâncias e covariâncias, tendo sido necessário
a padronização das variáveis de estudo; Determinou-se as Componentes principais e
Analisou-se os Critérios para escolher o número de Componentes, utilizando-se o
gráfico Scree plot e o Scree test.
Os resultados encontrados indicaram que há correlação entre a produção de energia
e as principais bacias geradoras do Brasil.
a) Palavras-chave: Energia Natural Afluente, Produção de energia, Análise
Multivariada.

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ENA DATA (NATURAL
AFFLUENT ENERGY) FOR THE PRODUCTION OF BRAZILIAN ENERGY
THROUGH MULTIVARIAL ANALYSIS, AS A RELEVANT FACTOR IN THE
ANALYSIS OF THE WATER CRISIS
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Abstract
b) Currently, society is looking for tools that develop the capacity for production and
technological and scientific innovation, in this way research is carried out, with a
view to answering human questions. This present work presents useful statistical
methods to carry out a research, therefore, a database of the recommended
bibliography called ENA (Affluent National Energy) was selected. The aim of this
study is to examine whether there is a correlation between energy production and
the main generating basins, which factors influence this water energy production
through multivariate analysis using the RStudio software, which is a free and open
source software developed. with an integrated environment for R. An investigation
was carried out if the variables are correlated using the Bartlett test, and the KMO
test; The estimation of the matrix of variances and covariances was verified, and
it was necessary to standardize the study variables; The main components were
determined and the criteria to choose the number of components were analyzed,
using the Scree plot and the Scree test.
c) The results found indicated that there is a correlation between energy production
and the main generating basins in Brazil.
d) Keywords: Affluent Natural Energy, Energy Production, Multivariate Analysi
e)

INTRODUÇÃO
O presente estudo baseia-se num banco de dados ENA escolhido na bibliografia
recomendada, para análise de métodos estatísticos para a realização de uma
pesquisa. Esses dados são um reconhecimento destinado a determinar energia
natural (afluente). As usinas elétricas representam a maior parte da produção de
energia nacional, aproximadamente 85% da produção de energia é obtida por meios
hídricos. A realização do trabalho do SIN (sistema interligado nacional) deriva da
operação da produção hídrica de energia. Dessa maneira, torna-se importante
contabilizar essa produção para a execução do trabalho, e isso tem sido através dos
dados de ENA (energia natural afluente), que retratam a vazão turbinada das bacias,
ou subsistemas, gerados pelas usinas. Esses dados são imprescindíveis para criação
de cenários futuros, que influenciam o planejamento energético nacional. Para
investigar se há correlação entre a produção de energia e as principais bacias
geradoras o presente trabalho utiliza técnicas relevantes de análise multivariada.
O conjunto de dados ENA está descrito na Tabela 1 abaixo, há uma descrição
das principais variáveis.
Tabela 1. Tabela de Variáveis de Energia Natural Afluente.
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Variáveis

Bacia do Rio

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

Amazonas
Capivari
Doce
Grande
Iguaçu artificial
Itabapoana
Itajaí-Açu
Jacuí
Jequitinhonha
Mucuri
Paraguaçu
Paraguai
Paraíba do Sul
Paranaíba
Paraná
Artificial
Paranapanema
Parnaíba
São Francisco
Tiête Artificial
Tocantins

Fonte:
Operador
Nacional
do
Sistema
Elétrico,
http://www.ons.org.br/home/. Acesso em Setembro de 2021.

Brasil.

Disponível

em:

A crise hídrica é caracterizada como a falta de água para o abastecimento
humano. Com origem em períodos de seca extrema, mesmo em regiões com alto
índices pluviométricos, a baixa regularidade de chuvas causa o colapso de
reservatórios hídricos, bem como a má gestão dos recursos; a falta de uma
infraestrutura adequada que atenda a demanda da população; o consumo consciente
e racional de água; a busca e utilização de outras fontes aos reservatórios; o
desmatamento e a poluição dos cursos d’água. De acordo com o site da Câmara dos
Deputados, em Brasília, os eventos de extremos sobre escassez de água no Brasil,
vêm se acumulando nas últimas duas décadas, como apontado em projeções do IPCC
(Intergovenmental Panel on Climate Change), correlacionando os eventos extremos
às mudanças climáticas (CÂMARA DOS DEPUTADOS).
A conjuntura econômica atual do país anunciou a criação de uma nova bandeira
para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, a taxa que foi
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regulamentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) tem o valor de
R$14,20 por 100 kWh. Nesse sentido, para entender a crise hídrica das bacias dos
Rios do ENA, de acordo com a ANA (2016)15, os maiores índices de criticidade
encontram-se em Bacias dos Rios com intenso uso da água para irrigação, bem como
a baixa disponibilidade hídrica está relacionada aos lançamentos de efluentes
domésticos e industriais existentes. Por essa razão, o nosso país necessita estar
capacitado e prevenido sejam quais forem os eventos climáticos extremos. Têm-se
observado de maneira citadina - escassez ou excesso de chuva, impactos na
agricultura e saúde e perdas econômicas altamente dispendiosas– que representam
uma amostra bem exígua de um futuro não tão distante. Cabe salientar que fatores
como o contínuo aumento de demandas, além das alterações no ciclo da água
decorrentes de cenários como o das mudanças climáticas globais acarreta
considerável ampliação na diversidade de ações de gestão em contexto de crise,
como o atual, que exige tomada de atitude, a começar pela revisão dos planos base.
Motivo pelo qual trouxemos aqui tal abordagem. Salienta-se ainda que a
vulnerabilidade decorrente de um balanço hídrico desfavorável, associada a baixos
investimentos em infraestrutura hídrica, períodos de precipitações abaixo da média,
podem agravar a situação e conduzir a períodos de crise hídrica por escassez, como
verificado em diversas regiões do país nos últimos anos. Em relação a Gestão e
Regulação da Água, o presente estudo destaca que a educação inclusive é um
importante fator a ser analisado, pois a gestão e regulação dos recursos hídricos pelos
governos e a adoção de novos hábitos para enfrentamento do desperdício de água
pela população fazem a diferença quando se trata de soluções eficazes para a crise
hídrica. A figura 1 apresenta o mapa das regiões hidrográficas do Brasil, onde estão
localizadas as 21 bacias com Rios do ENA para auxiliar a compreensão da localização
geográfica.

ANA (Agência Nacional de Águas): “O presente relatório, denominado RF – Relatório Final de Identificação
e Classificação de Trechos Críticos- é parte integrante do Estudo de Modelagem Quantitativa e Qualitativa de
Trechos de Rio em Bacias Hidrográficas Consideradas Críticas, constituindo-se em seu nono produto. Este
documento atende aos requisitos constantes nos Termos de Referência (TDR) que orientam o desenvolvimento
dos trabalhos e, também, aos desdobramentos resultantes da Conferência Prévia realizada durante o processo
licitatório, trazendo consigo avanços metodológicos importantes para a condução do trabalho.”
15
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Figura 1: Bacias com Rios do ENA críticos

Fonte: Portal INDE. Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Disponível em:
<https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7bb15389-1016-4d5b9480-5f1acdadd0f5>. Acesso em 14 de setembro de 2021.

Em defluência, “uma imagem vale mais que mil palavras” e a figura 1 apresenta
indício de que entre as bacias dos rios analisadas pela ANA (2016) definindo os
trechos críticos em corpos d’água em todo território nacional, para subsidiar as ações
de gestão em função das classes de criticidade encontradas estão correlacionadas as
bacias dos rios de energia natura afluentes analisados pelo ENA, destacando-se da
seguinte maneira: pela bacia paraná artificial; Iguaçu artificial, Paranapanema, Tiête
Artificial, Jacuí, Itajaí-açu, Paraguaçu, Itabapoana, Mucuri, Capivari, Parnaíba,
Paraíba do Sul, Amazonas, Paraguai, Doce, Jequitinhonha; pela bacia Tocantins; e
pela bacia São Francisco, Grande e Paranaíba.
Baseado no banco de dados ENA (Energia Natural Afluente), retirados do ONS,
os dados retratam a vazão turbinada das bacias ou subsistemas, gerados pelas usinas
hidrelétricas; tornando-se imprescindíveis para criação de cenários futuros, que
influenciam o planejamento energético nacional. No intuito de investigar se há
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correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras, algumas
técnicas de análise multivariada serão citadas ao longo do trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este presente trabalho apresenta métodos estatísticos, de análise multivariada,
úteis para a realização de uma pesquisa, para tanto, é importante a qualidade dos
dados coletados, ou seja, verificar a consistência, e erros de digitação ou mensuração
antes da análise. Foram selecionadas 21 bacias hidrográficas brasileiras pertencentes
ao ENA (energia natural afluente), disponibilizado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), representando a produção de energia nacional em 2013. O objetivo
desse estudo foi examinar se há correlação entre a produção de energia e as
principais bacias geradoras, quais fatores que influenciam nessa produção hídrica de
energia através da análise multivariada com a utilização do software RStudio, que é
um software livre e de código aberto desenvolvido com ambiente integrado para o R.
Realizou-se uma investigação se as variáveis são correlacionadas através do teste de
Bartlett, e o teste de K.M.O; Verificou-se a estimativa da matriz de variâncias e
covariâncias, tendo sido necessário a padronização das variáveis de estudo;
Determinou-se as Componentes principais e Analisou-se os Critérios para escolher o
número de Componentes, utilizando-se o gráfico Scree plot e o Scree test. Os
resultados encontrados indicaram que há correlação entre a produção de energia e
as principais bacias geradoras do Brasil

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo apresenta um panorama da crise hídrica das bacias do ENA
desde antes do critério de criticidade da ANA (2016), na qual áreas rurais e redes
urbanizadas estão sendo impactadas no cotidiano pela seca dos rios afluentes, bem
como pela possibilidade do risco de um apagão elétrico nacional.

3.1 - Passo 1: Verificar se as variáveis são correlacionadas.
3.1.1 Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Em geral é necessário verificar primeiro se há interação entre as variáveis para
então verificar seus efeitos principais, o conhecimento da interação é mais importante
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que o conhecimento dos efeitos principais quando estamos iniciando uma análise
fatorial. Mostrando que há a necessidade de verificação que mostre se ele contempla
uma correlação entre as variáveis como ponto de partida para o ajuste ou não de um
modelo de análise fatorial ortogonal aos dados. Uma medida que sugere a
adequacidade de um modelo de análise fatorial que é fundamental é o coeficiente
KMO, pois verifica como as variáveis estão correlacionadas. Utilizando-se o Rstudio
para estudar o coeficiente KMO entre as p-variáveis, de energia natural afluentes,
observadas, encontrou-se o resultado igual a 0,8457193, indicando que é favorável a
realização de ajuste de modelo de análise fatorial. Pois o valor de KMO deve ser maior
ou igual a 0,8 para a realização da análise de fatores, já que este resultado é contrário
à suposição de modelo fatorial ortogonal.

3.1.2 Teste de Bartlett
Esse é um teste de homogeneidade dos dados. É equivalente a testar a interação
entre as p-variáveis observadas, para saber se são independentes. A fim de realizar
uma análise da aplicação das técnicas multivariadas no problema inicial fez a
verificação da interação entre as p-variáveis, de energia natural afluente, observadas,
para saber se a matriz de correlação populacional é próxima ou não da matriz
identidade, já que as p-variáveis observadas na análise tem distribuição normal pvariada. Utilizando-se o Rstudio para estudar o teste de Bartlet, obteve-se para análise
o seguinte resultado, como o p-valor encontrado foi 2,2e-¹³, para um nível de
significância igual a 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as p-variáveis observadas
não são mutuamente independentes.
3.2 - Passo 2: Estimativa da matriz de variâncias e covariâncias.
Foi realizada uma análise de componentes, uma padronização das p-variáveis de
energia natural afluente observadas para comparação das componentes principais,
visto que a variância das mesmas é o próprio autovalor. Utilizando-se o Rstudio para
criar os autovalores e os autovetores da matriz de correlação, encontraram-se os
seguintes resultados:
Tabela 02- Autovalores da Matriz de Correlação.
Variáveis
Autovalores
[1]

10.352618
886

3.527952420

1.8
20080788

1.096
752020
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[5]

0.6387019

0.494645226

69
[9]

82310741
0.2426350

0.234888898

41
[13]

0.124953504

16
0.045949436

40

878983
0.162
501051

0.0
85592275

0.0507176

0.288

0.2
10701442

0.1356946

[17]

0.3

0.070
802905

0.0
27419906

0.006
202253

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

As bacias X1, X5, X9, X13 e X17 correspondem aos autovalores encontrados. O
autovalor para um componente principal sugere o quanto de variância ele encerra do
total de variâncias, explicitando o quanto cada componente principal explica da
variância total, isto é, explicar a importância de cada componente principal em termos
de suas variâncias em comparação com as variâncias das p-variáveis de energia
natural afluentes observadas.

3.3 - Passo 3: Determinar as Componentes Principais.
3.3.1 Análise das Componentes Principais
Este é um método de extração dos fatores a ser utilizados para o processo de
Análise Fatorial. Na Análise das Componentes Principais estuda-se a variância total
das p-variáveis. Em seguimento, a análise de componentes principais é uma técnica
da estatística multivariada que constitui-se pela transformação de um conjunto de
variáveis originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão denominadas
de componentes principais, bem como é associada ao conceito de redução de massa
de dados, com menor perda possível da informação.
Foi utilizado o Rstudio para Análise das componentes principais, usando o pacote
pca, Library (Vegan), para determinar os autovalores e verificar se as p-variáveis de
energia natural afluentes estão padronizadas, ou seja, investigou-se uma combinação
linear entre as p-variáveis de maneira que o máximo de variância seja explicado. Ao
determinar os autovalores usando-se o pacote pca, encontraram-se os mesmos
autovalores calculados antes, e o resumo da Análise das Componentes Principais
determinou o desvio-padrão e a proporção de cada p-variáveis.
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Tabela 03- Autovalores do pacote pca.
Variáveis

Autovalores

[1]

10.352618

3.527952420

886
[5]

20080788
0.6387019

0.494645226

69
[9]

0.234888898

41
0.124953504

16
[17]

0.045949436

40

0.288
878983
0.162
501051

0.0
85592275

0.0507176

752020

0.2
10701442

0.1356946

1.096

0.3
82310741

0.2426350

[13]

1.8

0.070
802905

0.0
27419906

0.006
202253

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Tabela 04- Resumo do pca
Componentes
Principais

Desviopadrão

Proporção
da variável

Proporção
acumulada

PC1

3.2175

0.5176

0.5176

PC2

1.8783

0.1764

0.6940

PC3

1.349

0.091

0.785

PC4

1.04726

0.05484

0.83987

PC5

0.79919

0.03194

0.87181

PC6

0.70331

0.02473

0.89654

PC7

0.61831

0.01912

0.91565

PC8

0.53747

0.01444

0.93010

PC9

0.49258

0.01213

0.94223

PC10

0.48465

0.01174

0.95397

PC11

0.45902

0.01054

0.96451

PC12

0.40311

0.00813

0.97263

PC13

0.36837

0.00678

0.97942

PC14

0.35349

0.00625

0.98567

PC15

0.29256

0.00428

0.98995

PC16

0.26609

0.00354

0.99349

PC17

0.22521

0.00254

0.99602

PC18

0.2144

0.0023

0.9983

PC19

0.16559

0.00137

0.99969

PC20

0.07875

0.00031

1.00000

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)
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Foram encontrados 4 autovalores em que o desvio-padrão foi maior ou igual a 1,
que são estas: PC1, PC2, PC3 e PC4. Entretanto é necessário à realização de outros
testes para uma análise do grau de explicação atingido, que esclareça a variância das
p-variáveis de energia afluentes.

3.3.1.1 Proporção Total da Variância Explicada
Com a ferramenta Rstudio, usou-se o pacote pca para encontrar a proporção de
cada autovalor da variância das p-variáveis de energia estudas. Foram encontradas
os 4 autovalores: PC1, PC2, PC3 e PC4 e o grau de explicação atingido da variância
de cada p-variável de energias afluentes.
Tabela 05 – Resumo da proporção total da variância explicada
Variáve
PC1
PC2
PC3

PC4

is
X1

0.24384050

X2

X3

X4

X5

X6

X8
92

0.22231365

0.16298810

X12

0.17731839

0.26580957

0.107611
50

0.180460
36
0.107954
01

3.989743
e¹

0.03234557

4.001650
e¹

-

-

0.41128392

3.234122

0.23081833

-

3.688665

-

0.18697730

e¹

e¹

0.17723863

0.152038

1.531905

0.262260

-

0.19047930

13

e¹

27

-

2.816286

0.375381

0.141521

0.25547930

e¹

46

-

-

-

0.060745
54

e¹

0.424045

0.08734336

0.03342167

3.022766e²

61

0.21733109

X11

14

19

2.753527

0.078422

-

X7

e²

0.08679385

0.310072

1.454885

-

0.058636
28

2.758760e¹

47

0.28584099

-

0.410434

0.25734146

X10

91

0.10212448

X9

0.036446

0.05300805

3.112602
e¹

0.471400
84

1.43637e¹

0.056489
31
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X13

0.26404528

X14

X17

X18

X20

0.26297428

7.983286e²

e²

0.01573220
0.334557
85
0.080258
08

1.681541e¹

0.06556395

-

5.129418

0.262427

-

0.05726569

-

-

07

-

-

-

0.05695794

-

-

4.274753e²

0.08433759

0.20546943

0.01642088

4.729012e²

33

0.22842687

e³

0.405421

0.27585211

X19

67

-

1.889713

0.140403

0.25814061

6.922142e²

0.04124665

0.15382591

-

-

0.28964815

X16

78

0.29128312

X15

0.149597

0.14926758

1.433368e¹

0.385701
89

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

3.3.1.2 Critério do gráfico de declive ou scree plot
Foi utilizada a ferramenta Rstudio para análise do gráfico scree plot que por
definição aceita que se os fatores na forma gráfica que apresentam grande diferença
serão capazes de explicar grande parcela da variância das p-variáveis de energia
natural afluente, tal que quando essa diferença se torna pequena, uma suavização da
curva, este ponto determina o número de fatores a serem estudados. O resultado
encontrado foram 4 fatores.
Gráfico 01- Scree plot
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3.4 - Passo 4: Critérios para escolher o número de Componentes
3.4.1 Análise de Fatores
Encontrar os fatores em uma análise de fatores têm a mesma forma para uma
análise de componentes principais, ou seja, determinar a carga de fatores entre cada
p-variáveis observadas e a correlação entre os fatores e cada p-variáveis observadas.
Para isso é utilizado o método de rotação de fatores ortogonal que é comumente
denominado de rotação varimax. Esse método calcula o grau de explicação de cada
fator para as p-variáveis de energia natural afluente observadas.
Tabela 06: Resumo dos fatores encontrados
Variáveis
Fator 1
Fator 2

Fator 3

Fator 4

X1

0.877

-

-

-

X3

0.684

-

-

-

X4

0.833

-

-

-

X5

-

-

-

0.726

X7

-

-

-

0.705

X9

0.604

0.735

-

-

X10

-

0.748

-

-

X12

0.826

-

-

-

X13

0.765

-

-

-

X14

0.911

-

-

-

X15

0.887

-

-

-

X17

0.878

-

-

-

X18

0.873

-

-

-

X19

0.668

-

-

-

X20

0.959

-

-

-

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

A tabela acima relaciona o grau de explicação de cada fator com cada
p-variável observada de energia natural afluente, dessa maneira percebe-se que: O
fator 1 explica 87,7% da variável X1, 68,4% da variável X3, 83,3% da variável X4,
60,4% da variável X9, 82,6% da variável X12, 76,5% da variável X13, 91,1 da variável
X14, 88,7% da variável X15, 87,8% da variável X17, 87,3% da variável X18, 66,8% da
variável X19 e 95,9% da variável X20; O fator 2 explica 73,5% da variável X9, e 74,8%
da variável X10; O fator 3 não explica nenhuma variável; O fator 4 explica 72,6% da
variável X5, e 70,5% da variável X7.
Tabela 07: Resumo do desvio-padrão, proporção da variável e proporção acumulada de
cada fator.
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Fatores

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Desvio-

9.485

2.516

2.130

1.675

Proporção

0.474

0.126

0.107

0.084

0.474

0.600

0.707

0.790

padrão

da Variável
Proporção
Acumulada
Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Como ao utilizar o R-studio foi encontrado o p-valor 1.01e-¹³³ , rejeita-se a
Hipótese nula. As p-variáveis de energia natural afluente observadas não são
mutuamente independentes, portanto deve-se verificar o grau de correlação entre
cada fator e cada p-variável.
A seguir, obteve-se com a utilização do R-studio a correlação entre os 4 fatores
e as p-variáveis de energia natural afluente observadas:
Tabela 08: Resumo da correlação dos fatores
Variáveis
Fator 1
Fator 2

Fator 3

Fator 4

X1

-

-

0.745

-

X3

-

0.752

-

-

X4

0.857

-

-

-

X5

-

-

-

0.889

X7

-

-

-

0.822

X8

-

-

-

0.603

X9

-

0.939

-

-

X10

-

0.891

-

-

X11

-

0.680

-

-

X12

0.716

-

-

-

X13

0.771

-

-

-

X14

0.700

-

-

-

X15

0.882

-

-

-

X16

0.741

-

-

-

X17

-

-

0.696

-

X19

0.855

-

-

-

X20

-

-

0.837

-

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

A tabela acima mostra que cada fator se correlaciona positivamente com cada pvariável de energia natural afluente observada. A análise correlacional indica a relação
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entre o fator e a variável, com valores entre +1 e -1. O sinal indica a direção, se é
positiva ou negativa, e o tamanho da variável indica a sua força. Nota-se que o fator
1 está correlacionado com as variáveis X4, X12, X13, X14, X15, X16, X19; O fator 2
está correlacionado com as variáveis X3, X9, X10, X11; O fator 3 está correlacionado
com as variáveis X1, X17, X20; O fator 4 está correlacionado com as variáveis X5, X7,
X8.
Tabela 09: Resumo do desvio-padrão, proporção da variável, proporção acumulada dos
fatores correlacionados

Fatores

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Desvio-

6.166

4.098

2.865

2.677

0.308

0.205

0.143

0.134

0.308

0.513

0.656

0.790

padrão
Proporção
da Variável
Proporção
Acumulada
Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Com a utilização do R-studio os resultados analisados possuem: graus de
liberdade para o modelo é de 116 e o ajuste foi de 4.6895. Para representar os
resultados encontrados na anáçise de fatores, utilizou-se o R-studio, a ferramenta
“scree test”, que é o gráfico abaixo. Apresenta que o modelo escolhido consegue
relacionar os 4 fatores encontrados com cada p-variáveis de energia natural afluente
observadas.
Gráfico 02: Scree Test
Non Graphical Solutions to Scree Test
1.4

Eigenvalues (>mean = 10 )
Parallel Analysis (n = 9 )
Optimal Coordinates (n = 6 )
Acceleration Factor (n = 2 )

1.2

(AF)

1.0
0.8
0.6

Eigenvalues

(OC)

5

10

15

20

Components
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3.4.2 Análise de Cluster
É uma análise de agrupamentos da amostra de p-variáveis de energia afluente,
que usa os fatores das variáveis para agrupar as p-variáveis em classes de modo que
as p-variáveis similares estejam na mesma classe. Utilizando-se o R-studio foi
destacado que há 4 classes distintas compostas de p-variáveis de energia afluentes
observadas: A primeira classe é composta por X15, a segunda classe é composta por
X5, X16, X19, X8, X7, X11, X6, X10, X2, X17, X13, X1, X12, X3, X9; a terceira classe
é composta por X20; e a quarta classe é composta por X18, X4, X14. E que cada
classe foi dividida por p-variáveis, de energia natural afluente, similares. Esse
resultado pode ser observado no gráfico abaixo.

x15
x5
x16
x19
x8
x7
x11
x6
x10
x2
x17
x13
x1
x12
x3
x9
x20
x18
x4
x14

2e+05
0e+00

Distância

4e+05

Gráfico 03: Análise de Cluster

Dados
hclust (*, "average")

CONCLUSÕES.
a) Ao testar a possibilidade de utilizar os dados das p-variáveis de energia natural
afluente para uma análise multivariada, usando-se a ferramenta R-studio,
encontraram-se os seguintes resultados: KMO igual a 0,8457193 e para o Teste
de Bartlet obteve-se o p-valor igual a 2,2e−¹³. Indicando que é favorável a
realização de ajuste de modelo de análise fatorial e que as p-variáveis observadas
não são mutuamente independentes;
b) Ao verificar a possibilidade de comparação entre as p-variáveis de energia
natural afluente através da análise de componentes, utilizando-se o Rstudio
obtiveram-se os seguintes resultados: as bacias X1, X5, X9, X13 e X17
correspondem aos autovalores encontrados; o pacote pca encontrou 4
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autovalores: PC1, PC2, PC3 e PC4 ; e a análise do gráfico scree plot apresentou
4 fatores. Portanto é possível a comparação entre as p-variáveis de energia natural
afluente, visto que a variância das mesmas é o próprio autovalor;
c) Ao realizar a análise de fatores e verificar se existe correlação entre as pvariáveis de energia natural afluente, com o uso da ferramenta R-studio
encontraram-se os seguintes resultados: grau de explicação de cada fator com
cada p-variável observada de energia natural afluente, dessa maneira percebe-se
que: o fator 1 explica 87,7% da variável X1, 68,4% da variável X3, 83,3% da
variável X4, 60,4% da variável X9, 82,6% da variável X12, 76,5% da variável X13,
91,1% da variável X14, 88,7% da variável X15, 87,8% da variável X17, 87,3% da
variável X18, 66,8% da variável X19 e 95,9% da variável X20; o fator 2 explica
73,5% da variável X9, e 74,8% da variável X10; o fator 3 não explica nenhuma
variável; o fator 4 explica 72,6% da variável X5, e 70,5% da variável X7; e também
que as p-variáveis de energia natural afluente se correlacionam positivamente,
tanto que apresenta-se o seguinte resultado: o fator 1 está correlacionado com as
variáveis X4, X12, X13, X14, X15, X16, X19; O fator 2 está correlacionado com as
variáveis X3, X9, X10, X11; O fator 3 está correlacionado com as variáveis X1,
X17, X20; O fator 4 está correlacionado com as variáveis X5, X7, X8;
d) Ao utilizar a análise de Cluster para agrupar as p-variáveis de energia natural
afluente similares, usando-se a ferramenta R-studio obteve-se o seguinte
resultado: a análise do gráfico scree test apresentou que há 4 classes distintas
compostas de p-variáveis de energia afluentes observadas: A primeira classe é
composta por X15, a segunda classe é composta por X5, X16, X19, X8, X7, X11,
X6, X10, X2, X17, X13, X1, X12, X3, X9; a terceira classe é composta por X20; e
a quarta classe é composta por X18, X4, X14. E que cada classe foi dividida por
p-variáveis, de energia natural afluente, similares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
O fator 1 explica 65% da variância total, composto por 13 p-variáveis de energia
natural afluente positivamente relacionadas, representando a relação de produção de
energia obtida por energia natural afluente. O fator possui p-variáveis com cargas
fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras.
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O fator 2 representa 10% da variância total, composto por 2 p-variáveis de
energia natural afluente positivamente relacionadas. O fator possui p-variáveis com
cargas fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras.
O fator 4 representa 10% da variância total, composto por 2 p-variáveis de
energia natural afluente positivamente relacionadas. O fator possui p-variáveis com
cargas fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras. Mantendo a
caracterização do fator 2.
Foram geradas no trabalho 4 classes de bacias que possuem características
similares, o que indica que as p-variáveis de energia natural afluentes estão
correlacionadas, portanto, conhecer quais bacias estão correlacionadas favorece o
trabalho de implementação e gestão da produção de energia nacional. As 4 classes
são compostas pelas bacias: a primeira classe apenas pela bacia Paraná artificial; a
segunda classe pelas bacias Iguaçu artificial, Paranapanema, Tietê artificial, Jacuí,
Itajaí-Açu, Paraguaçu, Itabapoana, Mucuri, Capivari, Parnaíba, Paraíba do Sul,
Amazonas, Paraguai, Doce e Jequitinhonha; a terceira classe apenas pela bacia
Tocantins; e a quarta classe pelas bacias São Francisco, Grande e Paranaíba. Por
consequência, esse resultado evidencia que o sistema elétrico nacional que depende
fortemente dos recursos hídricos, ou seja, é altamente vulnerável tanto as demandas
de abastecimento humano e irrigação do sistema agrícola quanto a problemas
hidroclimatológicos, do qual áreas rurais e redes urbanizadas estão sendo impactadas
no cotidiano pela seca dos rios afluentes, bem como pela possibilidade do risco de um
apagão elétrico nacional.
Em razão do exposto, o presente estudo destaca que uma Gestão e Regulação
da Água necessitam de uma análise mais aguda da distribuição de chuva e vazão dos
rios da bacia Amazonas, uma vez que notadamente os períodos de seca também se
tornam mais críticos, fator esse assustadoramente negativo, já que as secas do norte
ocasionam impactos extremadamente na produção agrícola e no cotidiano das
pessoas. Dessa maneira, não somente as demandas de abastecimento humano
precisarão de se adaptar, mas também a irrigação do sistema agrícola, que tenderá a
eventos extremos de secas mais profundas e cheias mais brandas. Esse tipo de
variação hidroclimatológica pode impactar praticamente todas as demandas do
recurso hídrico do país.
Como sequela, observou-se que os dados oficiais da ONS evidenciam a
conjuntura econômica atual do país que anunciou a criação de uma nova bandeira
106

Coletânea Interdisciplinar do Conhecimento - Volume 2

para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, pelo fato de sendo
o recorte histórico anterior e as bacias hidrográficas do ENA que possuem
características similares estarem correlacionadas com a caracterização de criticidade
determinada pela ANA (2016), ou seja, o pouco-caso com a crise hídrica do sistema
energético engendra-se há muitos anos. Em seguimento, o presente estudo enfatiza
que deve considerar-se não só a expansão do crescimento urbano, bem com o seu
adensamento de ocupação urbana, mas a Gestão e Regulação da Água na rede
urbana, que pode influenciar tanto no aumento como na diminuição do nível de
criticidade caracterizadas pela ANA (2016) para as distintas bacias hidrográficas do
ENA analisadas por meio das políticas públicas regulamentadas.
Diante do exposto, para além das alteridades hidroclimatológicas relacionadas
ao aquecimento global, a Gestão e Regulação da Água na rede urbana brasileira
necessita ser uma prioridade dos tomadores de decisão. A análise da ANA (2016)
enfatiza em relação à criticidade das bacias dos rios nacionais que, com temperaturas
mais elevadas, a escassez pela evaporação em reservatórios abertos pode chegar a
índices de 30% a 40%. Esses resultados são indícios, e não representam a nossa
realidade quiçá uma solução adequada, entretanto, um alerta que devem-se analisar
e planejar ações de médio e longo prazo, levando sempre em consideração as
projeções climáticas iminentes. São relevantes ações de educação e informação
direcionadas não exclusivamente à orientação da população, mas para a prevenção
e participação, bem como indicar providências eficazes para as contas econômicas
ambientais de água16, e enfrentamento à criticidade atual das bacias dos rios
nacionais.~
Ainda para efetivação de análise dos resultados, sobretudo com a análise da
ANA (2016) em relação à criticidade das bacias dos rios nacionais para uma
comparação dos dados das vazões futuras (2011 – 2099) das bacias dos rios do ENA,
vale explicitar que o histórico de vazões dos rios do ENA do período anterior a 1970
não configuram significativamente as vazões atuais: uma chuva pregressa e a mesma
no presente gerariam vazões diferentes. Então, o que devo fazer de ti, ENA? O
presente estudo aponta que não é uma coincidência o valor da produção agrícola

16

De acordo com a ANA (2018, p.14):As CEAA conforme o modelo SEEA-Water são compostas por um conjunto de tabelas padronizadas
que expressam a disponibilidade, demandas e fluxos estabelecidos entre o meio ambiente e as atividades econômicas, constituindo-se de
conteúdos mínimos que a ONU encoraja os países a compilar, sistematizar e disponibilizar. Incluem informações de disponibilidade, uso,
consumo e retorno e as atividades econômicas associadas a cada uma delas, bem como a correlação entre os setores da economia,
incluindo serviços sanitários (Gutiérrez-Martin et al., 2017).
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nacional ter recorde em 2020 e ser regulamentada em 2021 a criação de uma nova
bandeira para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, em outras
palavras, a crise hídrica das bacias dos rios do ENA são decorrentes da mudança de
uso do solo, especialmente pela substituição das florestas por áreas agrícolas.
Sendo o Brasil um cenário muito favorável as inovações energéticas, propostas
que favoreçam o fornecimento de energia mais confiável, menos poluentes e com
mais qualidade, são muito bem-vindas. Pensar em fontes de energia renovável é
fundamental para minimizar os impactos da crise, tanto na economia do país, quanto
ao meio ambiente, principalmente sobre os recursos hídricos. Cabe aos setores
responsáveis, público e privado, implementar soluções ao setor energético.
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Capítulo 7

UMA ODE AO POEMA CRONOS DE ELIZABETH HAZIN: ENTRE O
TEMPO MÍTICO E A SALA DE AULA

Antônio Pereira Tavares Neto
Universidade de Pernambuco
califaantonio@gmail.com

RESUMO
A poesia tem zumbidos íntimos que só mesmo o tempo é quem revela sua travessia.
Assim, o presente trabalho busca evocar o Tempo como ressonância categórica à
análise do poema Cronos, da poetiza Elizabeth Hazin. Um dos objetivos é
compreender o papel do tempo assumido no poema de maneira a percebê-lo na
direção de uma divindade mítica uma vez que, ao que parece, rompe com todas as
coisas, tornando-as mais palpáveis. Assim, Cronos é um poema transitório, jazido na
mitologia, maior que a própria intenção, invenção de si mesmo na poesia de Hazin,
o que justifica nossa escrita ao mesmo tempo em que a torna relevante para uma
discussão que vai além da materialidade da poesia em si. Do ponto de vista teórico
recorrem-se às obras as quais descritas: Poética, de Aristóteles17 (2011), O tempo
na narrativa, de Benedito Nunes18 (1995), e Confissões, de Santo Agostinho19 (2001).
Palavras-chave: Cronos. Mitologia. Transitividade. Elizabeth Hazin.

1 INTRODUÇÃO

17

Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores da Grécia Clássica. Com data de nascimento incerta, alguns
biógrafos acreditam que o filósofo tenha vindo à luz em 385/384 a.c.
18
Benedito José da Costa Viana Nunes (1929-2011), foi filósofo, professor e crítico literário brasileiro.
Considerado com um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará. Posteriormente torna-se professor e
membro da Academia de Filosofia do Pará
19
Filósofo e teólogo dos primeiros séculos do cristianismo (354 d.c – 430 d.c).
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I.

Falar de literatura é como fechar os olhos e ouvir os trovões em meio a uma
grande tempestade de palavras, cujas mesmas ressaltam aos olhos da
imaginação. Uma verdadeira sinfonia! Todavia, esta escrita traz como
reflexão um lindo poema da Elizabeth Hazin, Cronos, o qual não é apenas
uma escrita por ela mesma, mas um misto de significações e intenções
semânticas. Nele a mitologia se revela como uma das mil faces da arte da
escrita, uma verdadeira alusão há um tempo que lhe é transitório,
assemelhando-se a gloriosa Fênix (φοίνιξ – foínix) tanto por sua
imortalidade quanto pela “invenção” do retorno como mecanismo pulsante
da arte de aprender a aprender, muito mais, sob a égide de um imaginário
renovável, retornável. Assim sendo, a literatura não morre, a escrita não
emudece, o tempo não encarece, muito pelo contrário. Numa breve
apresentação, este trabalho está assim organizado, para melhor
compreensão do leitor, em dois importantes polos: 1º Polo, Proposição do
Trabalho: primeiro, uma apresentação dos componentes da escrita;
segundo, uma breve contextualização sobre a autora, terceiro, um breve
mapeamento da categoria (Tempo) de análise; 2º Polo, Justificativa das
Escolhas. Após esses dois polos, a teorização do poema. Posto isto,
vejamos uma síntese dessa organização.

II.
III.

Proposição do Trabalho

1. Apresentação dos componentes
IV.
A proposta deste trabalho é analisar o poema Cronos, de Elizabeth Hazin20. A
categoria a ser estudada é o tempo na poética de E. Hazin. Como fundamentação
teórica recorre-se às obras Poética, de Aristóteles21, O tempo na narrativa, de
Benedito Nunes22, e Confissões, de Santo Agostinho23.

20

Elizabeth Hazin nasceu no Recife (PE); é formada em letras, possui pós-graduação em teoria literária.
Atualmente é professora na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Seu contato com as letras foi desde
muito cedo. É poetiza vencedora do prêmio Rio de Literatura de 1986. Possui diversas obras já publicadas.
21
Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores da Grécia Clássica. Com data de nascimento incerta, alguns
biógrafos acreditam que o filósofo tenha vindo à luz em 385/384 a.c.
22
Benedito José da Costa Viana Nunes (1929-2011), foi filósofo, professor e crítico literário brasileiro.
Considerado com um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará. Posteriormente torna-se professor e
membro da Academia de Filosofia do Pará
23
Filósofo e teólogo dos primeiros séculos do cristianismo (354 d.c – 430 d.c).
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2. Breve contextualização
V.
Elizabeth Hazin nasceu no Recife (PE), em 1951. Possui graduação e Pósgraduação na área de Letras (português) e suas literaturas. É poetisa desde jovem.
Foi vencedora do Prêmio Rio de Literatura de 1986, com sua obra Martu (1987). Tem
poemas publicados em várias antologias poéticas, além de ter bastantes livros já
publicados, dentre eles, Quadrívio (2017), obra a qual contém o poema a ser
analisado.
Suas obras estão situadas em tendências da Literatura contemporânea. Sua
poética tece reflexões acerca da existência humana, os limites entre vida e morte, a
metaforizarão do tempo, das relações amorosas e das perdas ao longo do
transcurso. Aborda também a metapoesia, linguagem acessível e versos livres, a
modo da literatura de seu tempo. Sua produção é expressiva, vigorosa, o que nos
permite aproximar a sua poética à de seus contemporâneos João Cabral de Melo
Neto, Joaquim Cardozo, entre outros.

3. Mapeamento da categoria
VI.
O poema Cronos, de Elizabeth Hazin, nos permite refletir acerca do tempo,
esse tempo o qual conhecemos, que predizem as horas fugazes que dão a
impressão de um processo inalcançável, incontrolável. O poema é intitulado como
‘Cronos’, remetendo ao deus do tempo na mitologia grega. Logo, o tempo parece
assumir, no poema, um papel de divindade que, de maneira não palpável, parece
romper todas as coisas.
Quadrívido (2017) é um livro de poesia dividido em quatro outros livros; isto é,
a obra comporta quatro livros da autora. São eles: Teia (livro um), Espelho meu
(livro dois), Areal (livro três) e Prometeu (livro quatro). Entretanto, para nosso objeto
de estudo, iremos utilizar o livro um (Teia), o qual contém o poema a ser analisado.
Nesse livro há uma coleção de quarenta e três poemas, dentre eles, quatorze tratam
ou referencia o tempo. Assim, o tempo é bastante presente na poética de Hazin.
Podemos perceber que esse tempo se apresenta de muitas maneiras, seja por meio
das metáforas, por meio do tempo como modificador do curso das coisas ou,
simplesmente, como palavra. Além do poema ‘Cronos’, notamos a presença do
tempo em textos como: Princípio do fim, Onda, Tessitura, Fuso Horário, Outros
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lugares, pelo avesso e em outros 7 (sete) poemas. O tempo, também, está difundido
no livro 3 (três) Areal.

VII.

Justificativa das Escolhas

VIII.
O poema Cronos foi selecionado para análise por diversos motivos, dentre
eles, o título. O título contém informação além da que já é dada: a palavra ‘Cronos’.
O leitor que nunca (ou pouco teve) contato com os mitos gregos, provavelmente,
não conseguirá, de imediato, fazer a ligação entre a palavra e o seu significado na
mitologia grega. Entretanto, o título pode aguçar a sua curiosidade e levar o leitor a
pesquisar sobre, possibilitando assim um novo olhar acerca da poética da autora.
Também, há outras referências instigantes, no texto, que nos prendem a atenção,
como, por exemplo, os versos referentes à Fênix, pássaro mítico que simboliza a
transitoriedade. Outro ponto importante é a ideia de Tempo que compõe o poema:
o tempo que nos possibilita fazer ligação com a era chamada modernidade tardia.
Ou modernidade líquida, fluída, como nos lembra Bauman (2001; 2007). Trata-se
de um tempo veloz, transmutável, corrosivo. Portanto, diante de tamanha riqueza,
percebe-se que o poema é uma obra bem construída, capaz de despertar diversas
interpretações e reflexões acerca de diversos temas, e por isso merece ser
analisado.
O tempo foi escolhido como categoria por, a nosso ver, despertar reflexões
acerca da brevidade das coisas/dos dias, do sentido de tempo na Era moderna que,
quase sempre, provém da evolução da tecnologia, das máquinas e da evolução da
humanidade. O tempo que, no poema, se mescla entre mitologia e modernidade,
parece se apresentar como um “senhor” que vai tornando tudo efêmero. Por tal
pertinência, essa categoria se faz digna de ser estudada neste trabalho.
Como fundamentação teórica, as obras eleitas foram Poética, de Aristóteles,
O tempo na narrativa, Benedito Nunes e Confissões, de Santo Agostinho. Em Poética
(2011), Aristóteles, em sua reflexão acerca da tragédia e da epopeia, nos norteia para
uma compreensão de um tempo relativo, no quesito duração. Em O tempo na narrativa
(1995), Nunes reflete sobre o tempo na narrativa e no texto poético, enveredando sua
pesquisa pela concepção de um tempo que possui traços “físicos” e traços
“psicológicos”. Já em Confissões (2001), S. Agostinho ao refletir sobre o tempo
escreve que definir o transcurso é bastante complexo uma vez que ele se mantém
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entre o passado e o futuro, e o tempo necessita de que as coisas continuem
sobrevivendo para existir. Portanto, é possível estabelecer uma conexão entre o
tempo que rege o poema Cronos, de Elizabeth Hazin, e o conceito de tempo e
modernidade como fator que favorece mudanças ao decorrer dos séculos. Desse
modo, a ideia de tempo nas obras nos parece pertinente para contribuir na construção
de nossa análise.

1.1 OBJETIVOS
IX.
1.1.1 Objetivo Geral: Discutir o Tempo como categoria de análise no poema Cronos
de Elizabeth Hazin observando-o como um transcurso fluído no campo da
experiência humana.
X.
1.1.2 Objetivos específicos:


Identificar a relação tempo/mito no poema Cronos de Elizabeth Hazin;



Refletir sobre a transformação do tempo e seu movimento no poema;



Analisar o conceito de tempo na modernidade a partir de uma reflexão
primieva advinda dos autores eleitos a reflexão dessa escrita.

2 METODOLOGIA

Podemos dizer que fazer pesquisa está para uma atividade nuclear da ciência.
O que possibilita uma reinvenção cotidiana do método e das análises em face de
investigação. Nesse ínterim a pesquisa qualitativa se faz presente nessa escrita por
considerarmos que as informações, reflexões, análises aqui produzidas corroboram
com o objeto de análise. Noutra ótica:

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o
objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é
imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O
objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja
capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).

O que temos? Uma alusão reflexiva no sentido de mostrar minúcias quanto ao
olhar da realidade a qual não pode ser quantificada, uma vez que há dinamismo no
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processo de compreensão das esferas sociais em análise, como exemplo a poesia
enquanto extensão da ceara literária. A pesquisa qualitativa, pois, mostra que é
necessário um olhar acerca do universo de seus significados, crenças, motivos,
valores, etc. o que configura maior relevância no processo de compreensão sobre as
variáveis. Nesse sentido, a Pesquisa Qualitativa coloca a disposição do pesquisador
(nós neste momento) elementos conceituais que agregam valores e significados em
detrimento da investigação que está em curso.
Em suma, o presente trabalho mostra-se engajado em um processo amplo de
ideias e debates, dos mais variados, para chegar a uma reflexão sobre o poema
Cronos da Elizabeth Hazin. Isso significa que o tempo está em convergência, ou seja,
muitos autores, até mesmo da antiguidade, foram “convocados” para partilhar de uma
ideia que se faz plural em meio a outras já consagradas na literatura universal e
contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
XI.
“O tempo é indivisível” (p.51), escreve o poeta Mário Quintana24. A priori, de
acordo com o trecho do poema “pequeno poema didático”, podemos dizer que
estamos diante de uma questão: o tempo é aquele que não se pode dividir. Será?
A preocupação com o tempo, nas artes, não surgiu de hoje. Historicamente, o
primeiro a se preocupar com essa temática foi Aristóteles, em seu livro Poética (ou A
poética, a depender da tradução). Notadamente, segundo Benedito Nunes, em seu
livro O tempo na Narrativa (1995, p. 6-7), “a poética de Aristóteles, a mais recuada e
duradora matriz da teoria da literatura, silencia a resposta a respeito do espaço, e
apenas uma vez, para reforçar a distinção entre epopeia e tragédia, refere-se
expressamente ao tempo”. A parte que Nunes se refere é aquela em que o Aristóteles
busca potencializar o seu pensamento acerca da distinção entre a poesia trágica e a
épica. Segundo o filósofo estagirita:

24

Mário de Miranda Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista (1906-1994). Como poeta, de fase modernista,
dedicou-se à poesia das coisas simples, poetando os sentimentos e sua percepção singela do mundo. Um de seus
mais belos poemas, na nossa concepção, é “As estrelas”.
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Outra diferença é a extensão, por quanto há um esforço, na medida do
possível, no caso da tragédia de não ultrapassar o tempo de uma
revolução solar, ou perto disso; Na epopeia não há limite de tempo,
sendo ela nesse aspecto distintiva, isto embora no começo a prática
adotada no trágico e no épico fosse a mesma (ARISTÓTELES, 2001,
p.46).

É possível observar, na citação, que o tempo é algo relativo, pois enquanto
para a tragédia era necessário que se pensasse num curto intervalo do transcurso,
para a epopeia o tempo poderia ser infinito. Entretanto, a priori, chegamos a pensar
o seguinte: no trecho do poema de Mário Quintana o tempo é representado como
aquele que não se divide, e podemos entender o porquê quando lemos todo o
poema. No texto, temos a noção de um tempo que se repete e que permanece, então
“todas as horas são horas extremas”, escreve o poeta no último verso. Logo, o tempo,
não necessariamente se divide, mas ele pode ser fragmentado de acordo com as
nossas necessidades. É talvez o que ocorre na distinção feita por Aristóteles. Não
iremos dá enfoque à análise desse poema, mas quem possuir interesse em lê-lo,
poderá encontrá-lo na íntegra.
Nosso objetivo foi apenas dar margem para entrarmos no poema escolhido
como objeto de nossa pesquisa. Como já vimos o tempo já vem sendo pensado por
muitos séculos. Da literatura às artes plásticas podemos encontrar a problematização
do transcurso, seja de maneira mais direta ou indireta. Um exemplo da representação
dessa temática nas artes visuais é a tela A persistência da memória (1931), de
Salvador Dalí25. Na Era moderna, o tempo não poderia ficar de fora. Na literatura, o
tempo ocorre por múltiplas facetas, Em Macunaíma (1928), de Mário de Andrade26,
podemos observar o tempo moderno sendo problematizado como um transcurso
fluído, não palpável. Em algumas pinturas futuristas parece ocorrer a presença de um
tempo em constante movimentação, por exemplo, na tela O barulho da rua invade a
casa (1911), de Umberto Boccioni27. Desse modo, o poema de Elizabeth Hazin, a
nosso ver, também, busca explorar a temática de tempo em movimentação, em
fluidez.
Assim que lemos o título do poema “Cronos” à noção de transcurso pode ser
logo ativada, pois, segundo a Mitologia Grega, essa palavra significa deus do tempo.
25

Pintor espanhol do surrealismo (1904-1989)
Poeta e romancista brasileiro (1893-1945), Andrade pertenceu ao movimento do Modernismo no Brasil.
27
Pintor italiano do futurismo (1882-1916).
26
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Aquele que devorava os próprios filhos. Etimologicamente, segundo o Dicionário
Didático de Língua Portuguesa (1986) a palavra tempo significa: s.m. Duração
calculável dos seres e das coisas; duração limitada; sucessão de dias; horas (...)
estados atmosféricos; século (...) duração de cada parte do compasso (p.1110).
Podemos perceber que a ideia de “deus do tempo” formulada pela mitologia parece
se aproximar da definição apresentada pelo dicionário, quando conseguimos
relacionar Cronos como deus do tempo. Logo, temos ‘Cronos’ como aquele que rege
o tempo, a “duração calculável das coisas”, ou seja, o tempo existencial.
De acordo com Santo Agostinho, definir o tempo é algo bastante complexo.
Entretanto o tempo sempre se mantem entre o passado e o futuro. Pois se nada
permanecesse sobrevivendo, então não haveria tempo:

O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas
se quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei: no entanto, digo com
segurança que sei que se nada passasse, não existiria o tempo
passado, e, se nada adviesse, não existiria o tempo futuro, e, se nada
existisse, não existiria o tempo presente (AGOSTINHO, 2001, p. 111112).

Ou seja, o tempo existe e temos noção de sua existência, porém, ao tentar
explicá-lo... por mais palavras que poderemos formular não parece ser o suficiente
para definir o transcurso. No poema de Hazin existe esse tempo de definição subjetiva.
Em “Cronos” parece existir um tempo que se transmuta entre a lentidão e a velocidade
fluída. Observemos, pois, as primeiras estrofes do poema:
Lentamente passa o tempo
(ou voa, de uma a outra mesa da sala?)
Pássaro sem penas
todo fogo e asas:
nunca pousa,
nunca para?
(HAZIN, 2017, p. 22)

A primeira estrofe, o leitor fica diante da ideia de um tempo que flui em lentidão
(Lentamente passa o tempo). Entretanto, na estrofe seguinte, esse transcurso parece
se transmutar: primeiro ele, o tempo, passa demoradamente, depois ─ entre
parênteses ─ transmuta-se em voos de uma a outra mesa da sala?/ pássaro sem
penas/ todo fogo e asas. Ou seja, nos parece que ocorre uma transformação no
estado temporal das coisas que sucedem. O tempo voa, e por voar de um lugar para
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outro ele é “pássaro” que todo em “fogo e asas” torna-se fugaz. Isto é, deixa a lentidão
para transmutar-se noutras “dimensões” atmosféricas. Essa transformação, a nosso
ver, parece se aproximar da ideia de mudança do estado do tempo discutida por
Nunes. Segundo o autor, o Tempo psicológico alterna-se através de sucessões de
nossos estados internos.

A experiência da sucessão de nossos estados internos leva-nos
ao conceito de tempo psicológico ou de tempo vivido, também
chamado de duração interior. O primeiro traço do tempo
psicológico é a sua permanente descoincidência com as
medidas temporais objetivas. Uma hora pode parecer-nos tão
curta quanto um minuto se a vivemos intensamente; um minuto
pode parecer-nos tão longo quanto uma hora se nos entediamos
(NUNES, 1995, p. 18).

Já para Tempo físico, Nunes escreve que esse termo foi relativizado por
Einstein, no século XX, e busca levar em consideração os acontecimentos
simultâneos. Desse modo, de acordo com a citação sobre o Tempo psicológico,
verificamos que não há uma simultaneidade, mas sim uma alternância complexa, a
depender do estado interno do envolvido. Se levarmos esse conceito em conta para
analisar o trecho do poema destacado, podemos perceber que o tempo não é
coincidente, mas alternado. Podemos dizer, talvez, que a primeira estrofe pode
representar o tempo físico, já a estrofe entre parênteses pode simbolizar um tempo
psicológico. Isto é, um tempo presente no mundo das ideias ou dos devaneios do eulírico. Isso pode ser reforçado ao lermos os seguintes trechos: Pássaro sem penas/
todo fogo e asas:/ nunca pousa, /nunca para? O transcurso toma forma de um
“pássaro” todo em “fogo e asas”... Por que pássaro? Se levarmos ao contexto
mitológico, o pássaro em fogo e asas pode ser a Fênix, ave mitológica que representa
a transitoriedade, simboliza a imortalidade e o nascimento espiritual. O fato é que a
Fénix, de acordo com os mitos gregos, é uma ave que tem sempre um final trágico,
mas que renasce através das próprias cinzas. No contexto do poema, o “pássaro”
(Fénix) pode estar mais para representar a transitoriedade das coisas, pois todo em
“fogo e asas” o tempo se transmuta de seu estado físico (de simultaneidade) para
enveredar-se nas alternâncias das dimensões psicológicas. Uma vez no estado
psicológico, esse tempo parece se tornar ainda mais veloz, mais fluído, não papável.
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Os versos finais, da estrofe já destacada, parecem comprovar isso. Nunca pousa,/
nunca para?
A ideia da efemeridade do tempo já vem sendo discutida por diversos
intelectuais há gerações. Por exemplo: Sêneca28 há mais ou menos dois mil anos, em
seu livro Sobre a brevidade da vida traz à luz essas questões. Para o filósofo, o tempo
é tão fugaz que muitas vezes passa despercebido a muitos homens ao decorrer dos
séculos.

O tempo presente é brevíssimo, ao ponto de, na verdade, não
ser percebido por alguns. De fato, ele está sempre em curso, flui
e se precipita; deixa de existir antes de chegar; não pode ser
detido do mesmo modo que o mundo ou as estrelas, cujo
incansável movimento não permite que se mantenha no mesmo
lugar (SÊNECA, 2019, p. 51).

Ou seja, não há como ter um controle exato sobre o tempo. Ele é livre feito
“pássaro” que voa. Sempre passa por nós de maneira imperceptível; alterna-se e
transmuta-se sem deixar rastro. Renova-se das cinzas e como um deus Nunca pousa/
nunca para.
Dando continuação ao poema, assim temos:
Lentamente escoa a água
dos relógios sem cor
todavia não cessa o fôlego
dos ponteiros
─ sôfregos ─
na vastidão do mostrador.
(HAZIN, 2017, p.22)

Um fator interessante que podemos notar, ao lemos o trecho do poema acima,
é na disposição dos versos. O próprio poema, ao tratar do tempo, já nos norteia para
uma ideia de transitoriedade. Os versos sobrepostos e deslocados, também nos
proporciona visualizar certo movimento. Estamos tratando de uma poética do século
XXI, de uma produção cujos traços modernos podem estar presentes. Até mesmo a
noção de movimento, de fugacidade, velocidade advinda das vanguardas europeias.

28

Lúcio Anneo Sêneca (4 a.C?65 d.C), foi filósofo, político e dramaturgo. Considerado um dos maiores
expoentes intelectuais de Roma do início da Era cristã.
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Para Bauman29, em seu livro Modernidade Líquida (2001), a historicidade do
transcurso emergiu na modernidade, isto é o moderno é o tempo dentro da história.
Podemos entender melhor ao lermos o que escreve o sociólogo a respeito disso: “a
história do tempo começou com a modernidade. De fato, a modernidade é, talvez mais
que qualquer outra coisa, a história do tempo: a modernidade é o tempo em que o
tempo tem uma história” (BAUMAN, 2001, p. 140). A liquidez do tempo, também pode
ser encontrada no poema de Hazin. A própria ideia de estarmos diante de um
transcurso que nunca pousa/ nunca para nos remete a um “tempo este tão breve que
não pode ser alcançado e que é retirado deles já que estão tão distraídos com muitas
coisas” (SÊNECA, 2019, p.51). O filósofo quando escreve “eles” está se referindo aos
homens. Homens esses que sempre estão tão ocupados que não conseguem
perceber a efemeridade do tempo e do espaço.
Talvez por essa “distração” discutida há dois mil, e pelo visto sem êxito uma
vez que continuamos em pleno século XXI com a sensação de que o tempo tem se
tornado cada vez mais veloz, Bauman escreve: “O tempo se tornou o problema do
“hardware” que os humanos podem inventar, construir, apropriar, usar e controlar (...)”
(2001, p.141-42). Mas controlar em que ponto? Pois já vimos em Aristóteles, Nunes e
Sêneca que o tempo não é papável, logo controlá-lo seria impossível. Mas Bauman
se refere, a nosso ver, há esse tempo fluído que nos enlaça e, como seres humanos,
somos levados acreditar na nossa capacidade de reinventar.
No poema de Hazin, a fluidez do tempo está representada por muitas imagens
poéticas. Nos versos citados na página anterior, temos a água como espaço e tempo.
Vejamos: Lentamente escoa a água/ dos relógios sem cor /todavia não cessa o fôlego
/ dos ponteiros/ ─ sôfregos ─. Ora, em si, no plano simbólico, a água pode ser a fluidez
desse tempo que “voa”. A liquidez do elemento aquoso que perpassa imbatível no
decorrer dos séculos feito um deus, e como um relógio sem cor cujo fôlego nunca
cessa nos ponteiros, culmina-se na avidez de ser (sôfregos). Em todo o poema é
possível perceber a efemeridade do tempo entrelaçado no mote, isto é, no conjunto
de versos que expressam uma busca pela compreensão do efeito do transcurso sobre
as coisas do cotidiano ou até mesmo uma procura por um tempo durável. Entretanto,
se o tempo é fluído, ávido e perpassa de “uma mesa a outra da sala”, ele também é

29

Zygmunt Bauman (1925-2017) é considerado um dos maiores pensadores da modernidade. Sociólogo e
filósofo, desenvolveu importantes trabalhos que trazem à luz a problematização de uma Era de relações líquidas
nos mais variados contextos.
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pássaro que se destrói em fogo e asas, porém como uma Fénix ele, o tempo, renasce
na vastidão do mostrador. Isto é, na parede, no pulso, na contemporaneidade...
A exposição simbólica que acabamos de descrever pode ser importante para
compreendermos os interditos do poema, uma vez que estamos lidando com um eulírico do campo imaginário. Isto é, o poema é a voz de um eu-lírico que observa a
transitoriedade das coisas que estão imersas ao mundo o qual ele possa existir. De
acordo com Nunes, quando se trata da obra literária, o tempo torna-se indecomponível
da imaginação:

Nas obras ou nos textos literários dramáticos ou narrativos, o
tempo é inseparável do mundo imaginário, projetado,
acompanhando o estatuto irreal dos seres, objetos e situações.
Conjuga-se segundo registros peculiares, que decorrerem de
sua apresentação na linguagem, principalmente ao tempo vivido
(NUNES, 1995, p. 24).

O tempo, no poema de Hazin, trafega entre o espaço da realidade e o espaço
da imaginação. Ou melhor, da metáfora. Todo o poema, no final das contas, é
composto por meio da linguagem metafórica. Logo, o pássaro, o fogo, as asas, a água,
o fôlego compõem o tempo que é exibido na vastidão do mostrador. Pois, segundo
Aristóteles “a metáfora é a aplicação de um nome que pertence a uma outra coisa”
(2011, p.76). Desse modo, temos: os substantivos destacados como pertencentes ao
tempo. Portanto, os substantivos passam a assumir, nessa linha de raciocínio, a
função de adjetivo, adjetivando o transcurso (o tempo é pássaro, é fogo, é água...).
Isto é, são palavras imaginárias para representarem algo mais concreto. “A metáfora
institui um mundo imaginário, em que as palavras funcionam na base do faz de conta”,
define Moura30 (2019, p.11). E como no fazer de contas, o tempo se desloca,
transmuta-se, alterna-se e se refaz dentro da narrativa ou da poética. E, conforme
Nunes:

É deslocável o presente, como deslocáveis são o passado e o
futuro. “De uma infinita docilidade”, o tempo da ficção liga entre
si momentos que o tempo real separa. Também podem inverter
a ordem desses momentos ou perturbar a distinção entre eles,
de tal maneira que será capaz de dilatá-los num momento único,
30

Heronides Moura nasceu em Recife. Formou-se em Letras pela UFPB e atualmente é professor de Linguística
da Universidade Federal de Santa Catarina.
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caso em que se transforma no oposto do tempo, figurando o
intemporal e o eterno (NUNES, 1995, p.25).

O tempo em “Cronos” se alterna e se dilata na medida em que a ordem do
espaço em que ele ocorre é invertida. Se o tempo foge de “uma mesa a outra da sala”
todo em “ fogo e asas” quem será capaz de pousá-lo e pará-lo se não o próprio tempo?
Desse modo, o que podemos dizer é que a presença do tempo, na poética de
Elizabeth Hazin, transfigura-se entre a própria noção de tempo. Através da linguagem,
a poetisa lapida um poema cujo eu-lírico parece “mergulhar” na procura de um tempo
que se alterna entre o que foi, o que está sendo, e o que venha a ser (passadopresente-futuro), ou até mesmo, como nos lembra a citação na página anterior, na
inversão da ordem, transgredindo-se para o intemporal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente escrita mostra a relevância em discutir Literatura Brasileira dentro e
fora da sala de aula. Mais que uma disciplina, uma alusão objetiva no sentido de criar
relações com o assunto e despertar a curiosidade sobre a representação do tempo na
poética de E. Hazin.
O trabalho passou a ser desenvolvido a partir do interesse de compreender como
o tempo é representado na literatura contemporânea, destacando a inconstância, a
transitoriedade, isto é, as transformações que o tempo tem sofrido nas representações
artísticas.
Para tentar entender os motivos que levam a concepção de um tempo transitório,
recorreu-se à obra de Elizabeth Hazin, precisamente ao poema Cronos poema que
faz parte da coleção Quadrívio (2017).
A análise fora desenvolvida a partir da luz teórica da temática tempo, tendo o
objetivo de compreendermos o que significa o tempo e, sobretudo, a sua relevância
para as artes, assim como a sua representação na poesia. Também buscamos
compreender como a representação de um tempo fugaz, fluído se apresenta na
poética contemporânea.
Logo, ao decorrer da pesquisa, foi possível percebermos que a concepção DO
transcurso vem sendo refletida já há bastante tempo. Também, observamos que a
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definição de tempo, por vias diversas do conhecimento, se alterna, mas também se
completa em diversos aspectos. Dentre eles podemos mencionar a questão de que o
tempo é aquele que se permanece entre o passado e o futuro e que se altera entre o
espaço físico e psicológico no decorrer das necessidades. Outra possibilidade é que
o tempo na contemporaneidade é fugaz como uma ave transitória, e fluída como água
corrente; como algo não palpável, mas essencial para que as coisas continuem
sobrevivendo.
Destaca-se, por fim, que a literatura da contemporaneidade tende abordar diversas
temáticas que estão recorrentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano como uma
alternativa, talvez, de nortear o leitor/apreciador na sua compreensão a respeito das
coisas que ocorrem a sua volta. A pesquisa tende a nos fazer refletir a questão do
tempo nas artes, sobretudo, na poesia contemporânea.
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Capítulo 8

HISTORICIDADE ACERCA DO MAGISTÉRIO E A LUTA FEMININA
PELO DIREITO A FORMAÇÃO COMO PROFESSORAS NO BRASIL
EM MEADOS DO SÉCULO XIX

Dêis Maria Lima Cunha Silva
Mestra em História - Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Professora de
História do Ensino Básico na SEC. De Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia - PB. Contato: deisprofhist.lima@gmail.com

Resumo
Este trabalho discorre sobre os desafios que as mulheres precisaram enfrentar no
Brasil oitocentista para seguirem a carreira no magistério. Tem como objetivo principal
examinar o contexto social que as mulheres deste período vivenciaram e os
obstáculos que enfrentaram para adentrarem o espaço da sala de aula. Aquelas que
burlaram as normas impostas e conseguiram se profissionalizar como docentes
contribuíram com as mudanças culturais, históricas e sociais do seu tempo. Da mesma
forma, discorro como o papel familiar e social delas interferiu em sua inserção nas
salas de aula e marcou a trajetória do magistério no Brasil a partir da segunda metade
do século XIX, assim, analiso como as relações gênero e poder influenciaram a
feminização do trabalho docente nas primeiras fases de ensino e aprendizagem.
Esses desafios foram enfrentados até as primeiras décadas do século XX, uma vez
que, cabia a elas somente as tarefas do espaço privado, da casa, do lar. Para a
sociedade do período em questão, somente os homens precisavam de estudos
aprofundados, já que cabia a eles a tarefa de prover as necessidades da casa. Para
alcançar os objetivos desta pesquisa fiz uso dos seguintes periódicos: O Sexo
Feminino, Revista A Mensageira e O Jornal das Senhoras, que trazem artigos
direcionados às mulheres e a importância da formação intelectual destas na
sociedade. Por meio dos periódicos as mulheres reivindicaram direitos, não somente
a educação superior, assim como o direito de trabalhar fora do espaço doméstico.
Palavras-chave: Magistério. Impressos. Educação. Instrução.
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Abstract
This work discusses the challenges that women had to face in nineteenth-century
Brazil to pursue a career in teaching. It aims to examine the social context that the
women of this period experienced and the obstacles they faced to get into the
classroom space. Those who defrauded the imposed norms and managed to become
professional as teachers contributed to the cultural, historical and social changes of
their time. Likewise, it discusses how their family and social role interfered with their
insertion in the classroom and marked the trajectory of teaching in Brazil from the
second half of the 19th century, thus, I analyze how gender and power relations
influenced the feminization of teaching work in the early stages of teaching and
learning. These challenges were faced until the first decades of the 20th century, since
they were only responsible for the tasks of the private space and housework. For the
society of the period mentioned, only men needed in-depth studies, as it was up to
them to provide for the needs of the house. To achieve the objectives of this research
I used the following journals: O Sexo Feminino, Revista A Mensageira and O Jornal
das Senhoras, that bring articles aimed at women and the importance of their
intellectual formation in society. Through the periodicals, women claimed rights, not
only higher education, as well as the right to work outside the home environment.
Keywords: Teaching. Printed matter. Education. Instruction.

Introdução

Este trabalho apresenta uma análise sobre a formação acadêmica da mulher
brasileira do final do século XIX. Neste período havia no país um número significativo
de analfabetos e para solucionar o problema fazia-se necessário a escolarização,
neste processo o magistério foi se tornando pouco a pouco trabalho feminino. Esse é
um cenário comum no universo educacional, situação em que as mulheres
predominam na profissão do magistério, especialmente no ensino infantil, para tanto,
existem diversos fatores que influenciaram a presença quase que exclusivamente
feminina no trabalho docente das séries iniciais tais como o fato de serem dotadas de
afetividade.
Atualmente há um seleto número de estudos e reflexões a respeito da atuação
das mulheres no magistério. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é
examinar a presença feminina no magistério, a colaboração da imprensa na luta pelo
direito a capacitação à docência e a implicação deste ingresso para a sua formação.
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Para fundamentar este estudo fiz uso de periódicos como fonte documental
da segunda metade do século XIX como O sexo Feminino que traz artigos escritos
por mulheres que reivindicam o direito a uma educação de qualidade como podemos
observar que “Só poderá transmitir o ensino conveniente e vantajosamente a
professora que tiver uma inteligência cultivada, um espírito ilustrado, uma experiência
amadurecida, e uma ideia clara de pedagogia” (O Sexo Feminino, 27 de setembro de
1873, p. 2).
Outro periódico utilizado foi O jornal das Senhoras, o primeiro criado por
mulheres e voltado para atender os interesses do público feminino no Brasil
oitocentista circulou de 1852 a 1855. A diretora deixou claro na primeira edição em
1852, que o Jornal objetivava informar sobre a moda e costumes europeus e ao
mesmo tempo inserir as mulheres na sociedade brasileira. Todavia, observei notícias
que incentivou o direito a capacitação para ensinar. Na publicação do periódico datado
de 1855 uma das colaboradoras enfatizou a importância de que as filhas tivessem
acesso a um ensino diversificado e sério, entretanto as professoras não tinham
formação adequada e “[...] se limita somente ao ensino da simples leitura e de
trabalhos de agulha. [...]” (O Jornal das Senhoras, 28 de janeiro de 1855, p. 31).
O interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a presença da mulher no
magistério decorreu da minha prática de ensino na Educação Infantil e nas primeiras
séries do ensino Fundamental I, onde eu percebi e percebo o predomínio do gênero
feminino nestas salas de aulas. Neste sentido, procurei compreender os fatores
históricos, sociais, culturais e econômicos que contribuíram para este cenário na
educação brasileira em meados do século XIX.
Trajetória do magistério no Brasil.
A Escola Normal surgiu na França no século XVII com o intuito de formar
professores para ensinar. À medida que as instituições foram criadas e consolidadas
surgiu a curiosidade sobre a origem e o objetivo das Escolas Normais.

[...] parte da produção historiográfica disponível sobre a história das
instituições educativas, aponta que o termo Escola Normal foi
introduzido por Jean-Baptiste de La Salle, para designar uma
instituição específica para o treinamento de professores, que por sua
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vez deveria ‘estabelecer e ensinar padrões ou normas de ensino’ bem
como servir de modelo às demais instituições congêneres que fossem
sendo fundadas em outras localidades geográficas. [...] (ARAÚJO,
2010, p. 37)

Com o objetivo de preparar os professores para o ensino de maneira coletiva
é que foi criada um sistema educacional. Foi a partir dessa criação que se deu início
a profissionalização do magistério. A partir do século XIX as escolas Normais foram
se espalhando pela Europa e pela América.
No Brasil a criação da Escola Normal ocorreu no século XIX, com a influência
das ideias iluministas e do modelo francês de ensino. “[..] a tentativa de implantação
da instrução primária e da escola normal, fazia parte do ideário de civilização e
moralidade brasileiro ora concatenado com o da modernização do país ainda no
período imperial.” (ARAÚJO, 2010, p. 48). Foi criada assim, ainda no primeiro reinado
a institucionalização do ensino no Brasil por meio da Lei de 15 de outubro de 1827.
Contudo, a criação e instalação da primeira escola Normal se deu em 1835 na
província de Niterói. Inicialmente o ensino foi instituído como profissão masculina, no
entanto, com os processos sociais e econômicos, se firmou como “ofício” feminino.
Importante destacar alguns critérios comuns a criação dessas escolas no
Brasil: homogeneidade dos conservadores, para imposição do seu projeto político à
sociedade brasileira; o funcionamento das instituições maçantes, na formação dos
professores, enfrentava sérias dificuldades; marcadas pela instabilidade por uma
sequência de criação, extinção e recriação. Muitas dessas escolas brasileiras não
chegaram a funcionar, devido a precariedade, na estrutura e organização.
Mesmo com as dificuldades descritas, as Escolas Normais abriram as portas
para que as mulheres pudessem aperfeiçoar seu conhecimento e trabalhar fora do
espaço doméstico. Dessa forma, saindo da matrícula zero, as mulheres foram
ganhando espaço no curso, passando de 57% em 1885 no cenário nacional,
chegando aos primeiros anos dos 1.900 em São Paulo, por exemplo, a atingir 71%
dos diplomados nesta modalidade de ensino, havendo uma mudança motivada pelo
desinteresse dos homens e pelo interesse governamental na mudança no que se
refere a alfabetização, ambas motivações com intenções intrínsecas às mulheres.
Na paraíba, por exemplo, a criação da Escola Normal aconteceu em 1883
com a instalação em 1885, não obstante, antes deste período nos relatório dos
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presidentes de província é possível encontrar a preocupação com a educação e com
a moralidade dos professores encarregados de ministrar as aulas, “A tarefa de ensinar
e educar nossos filhos não deve ser confiada a quem não dê sobejas provas de
moralidade, para substituir-nos precisamente na idade mais crítica do homem [...]
(PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1859, p. 7 apud ARAÚJO, 2010, p. 87). A questão
da moral e dos bons costumes foram critérios importantes para a contratação de
professores na Paraíba, este foi um mecanismo utilizado para o processo de
instrução, civilização e progresso social.
A instalação dessas instituições esteve atrelada aos interesses das
oligarquias31 locais. Por meio da regulamentação de 30 de julho de 1884 que na
Paraíba a Escola Normal foi convertida em Externato Normal para as mulheres, com
o objetivo de preparar professoras para as escolas públicas da Província. Conforme
Araújo (2010), até o período de 1894, os homens predominaram no ensino primário
paraibano. Para ingressar no curso para a formação de professora alguns critérios
deveriam ser obedecidos com destaque para “um atestado de bom comportamento
expedido pelo vigário e pelo subdelegado da localidade da requerente.” (ARAÚJO,
2010, p. 220). As aulas eram ministradas em sua maioria por homens, com exceção
para as disciplinas de Religião e Música. Essa instituição criada para atender os
interesses da elite paraibana sofreu com as disputas entre as oligarquias locais, de tal
modo que tais conflitos geraram uma gama de notícias na imprensa local ao ponto de
ser sugerida a extinção do Externato Normal. A instituição funcionou nos primeiros
três anos com número reduzido de alunas, apesar das dificuldades o Externato
continuou recebendo alunas em anos posteriores.
Um outro exemplo desta realidade observei no Estado de Sergipe que teve a
criação de sua primeira Escola Normal em 1870, só aceitando inicialmente matrículas
de alunos do sexo masculino, só se instituindo uma Escola Normal feminina em 1877.
Esta era uma realidade que se apresentava de forma comum em todo o país, a
exemplo da primeira Escola Normal brasileira: a de Niterói, que de 1835 até 1862 não
matriculou nenhuma aluna e teve seu funcionamento interrompido e reiniciado em

31

Governo de Poucos, uma vez que, os cargos eletivos são ocupados por líderes pertencentes a um
grupo ou partido político de base familiar que se perpetuam no governo e indicam membros do mesmo
grupo para ocupar cargos públicos e para a sucessão governamental. Sobre os grupos oligárquicos
paraibanos ver: LEWIN, Linda. Política e parentela na Paraíba: um estudo de caso da oligarquia de
base familiar. Rio de Janeiro: Record, 1993; GURJÃO, Eliete de Queiróz. Morte e Vida das Oligarquias
– Paraíba (1889-1945). João Pessoa: Editora UFPB, 1994.
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vários momentos. Em São Paulo, foi formada a primeira turma com 33 alunos, dos
quais nove eram professores de palácio (BITTENCOURT, 2008). De acordo com a
autora professores de palácio seriam aqueles que ministravam aulas apenas para a
elite e que atendiam as crianças em suas residências.
A partir da década de 1880, o cenário sofreu alterações e já começaram a se
reverter as matrículas nas Escolas Normais. O discurso político também se alterou
para tentar solucionar o problema da falta de professores, a solução aceitar as
mulheres nos cursos para docência, em consequência disso “O magistério como
tarefa feminina foi sendo paulatinamente construído como ideal [...] começaram a
proliferar nos discursos de autoridades governamentais a articulação magistério-larescola” (BITTENCOURT, 2008, p.172). Sendo esta, a característica presente no
período republicano brasileiro, realidade que foi utilizada pelas mulheres como uma
oportunidade de inserção no espaço público, uma vez, que as oportunidades eram
poucas.
O desprestígio da profissão docente, decorrente dos baixos salários,
transformações pelas quais passou esta ocupação ao ser exercida pelas mulheres e
a atribuição as características femininas em comparação a outras ocupações
masculinas à época, também são acrescentados como os principais motivadores do
desinteresse dos homens pelo cargo.
“Educação intelectual”: reivindicação por meio dos periódicos.

A imprensa feminina desempenhou um importante papel na luta das mulheres
por direito ao conhecimento e a profissionalização. Apesar do discurso sexista que
durante o século XIX e meados do XX tentaram impedir as mulheres de adquirirem
conhecimento, inferiorizando-as, elas seguiram reivindicando o direito à capacitação
para exercerem o magistério. A conquista para se matricularem em Escolas Normais
significou para as mulheres de classe média, sua inserção no mercado de trabalho e
porque não dizer, significou também liberdade financeira e intelectual, lembrando que
“[...] Família e escola se entrecruzam em suas funções. Os mesmos princípios que
fazem da mãe educadora, fazem da mulher professora. Ambas participam do mesmo
movimento: o de conservação da nova sociedade.” (SFORNI, 1996 p. 748).
De acordo com as normas morais estabelecidas pela sociedade do século
XIX, período este, em que o Brasil passou por transformações políticas, sociais,
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culturais e principalmente econômicas aos poucos as mulheres conquistaram o direito
ao conhecimento intelectual e o direito a profissionalização. O questionamento a
respeito da capacidade de obter conhecimento intelectual e educar foi tema dos
impressos femininos, pude observar em uma das edições, que as autoras destacaram
“O século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam
de que mais de metade dos males que os oprimem é devida ao descuido, que eles
têm tido da educação das mulheres. [...]” (O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873,
p. 1). Ao mesmo tempo sugeriram aos pais de família que permitissem às suas filhas
o direito a instrução e que além das tarefas cotidianas do lar estas mulheres são
capazes de adentrar no mundo intelectual e das ciências. A riqueza intelectual as
ajudaria, a suprir as necessidades básicas, uma vez que, geraria os recursos
necessários para tal fim.
Deste modo, a riqueza intelectual geraria também as riquezas financeiras,
conforme as redatoras do periódico. De acordo com a moralidade oitocentista, as
mulheres solteiras eram sustentadas pelos pais e quando se casavam deveriam ser
sustentadas por seus esposos e “[...] ganhavam uma nova função: contribuir para o
projeto familiar de mobilidade social [...] como esposas modeladoras e boas mães.
[...]” (D’incao, 2011 p. 229), por isso eram educadas para serem boas filhas enquanto
estivessem na companhia dos pais, boas esposas depois que se casassem e boas
mães quando lhes chegasse a maternidade.
Na revista, O Sexo Feminino, orientaram as mulheres também sobre
educação e o casamento: “Sede independentes do homem por meio de uma
educação apurada que deveis vós procurar; cultivai sobretudo vossa inteligência com
a maior soma de instrução que puderdes; [...] (O Sexo Feminino, 8 de novembro de
1873, p. 02).
Aqui ficou claro, mesmo que se casassem foi orientado que procurassem a
instrução e o trabalho. E o magistério foi a oportunidade para adentrarem o espaço
público também. Por muitos anos as mulheres foram relegadas aos chamados
trabalhos domésticos, lhes sendo impróprio, de acordo com a moral estabelecida,
trabalhar fora de casa. Nem todas estavam dispostas a viverem estes padrões sociais
sendo toda a vida, consideradas incapazes intelectualmente com o propósito apenas
de cuidar da casa e dos filhos. Ao conseguirem trabalhar fora de casa, foram inseridas
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nas salas de aula, acabaram “[...] elegendo a educação como o instrumento através
do qual essa meta seria alcançada.” (LOURO, 2011, p 443).
Para desempenhar bem a tarefa de educar, as mulheres precisariam também
de instruções, dado que, todas as profissões precisam de algum tipo de instrução
quanto mais a educação que forma cidadãos. Para as autoras o grande inimigo da
humanidade é “[...] a ignorância, esta hydra que alguém alimenta continuamente como
um instrumento para dar morte à ciência; essa negação da civilização, cuja apoteose
certos indivíduos da sociedade não cessam de fazer; [...]” (O Sexo Feminino, 8 de
fevereiro de 1884, p. 2). Consideraram ainda que a ignorância seria uma doença tão
grave que embruteceu a população e que precisou urgentemente de meios para
combatê-lo, e o único meio defendido foi a educação.
Um fato interessante chamou a minha atenção, o pudor exigido para as
mulheres que seriam professoras no período oitocentista brasileiro, isto significa que,
no tempo que estas mulheres autoras de periódicos reivindicaram formação para as
futuras professoras, reafirmaram as normas morais necessárias para as futuras
normalistas, “[...] o mais recatado pudor e a mais rígida moral devem ser os principais
adornos das professoras.” (O Sexo Feminino, 12 de março de 1874, p. 1). Neste
sentido, as professoras precisaram apresentar uma moral impecável para educarem
os futuros cidadãos brasileiros.
Foi com a colaboração das revistas e periódicos, que mulheres redatoras e
escritoras romperam com as proibições, buscaram um lugar na escrita e reivindicaram
o direito a educação e ao magistério:

“Pois bem – já que ninguém ousa pôr em dúvida a capacidade da
mulher para educar e visto que o próprio governo também por seu
turno a considera apta para professora não somente de meninas, mas
até mesmo de meninos, confiando-lhe a regência de tais escolas,
fazendo-a destarte depositaria de sua confiança oficial [...] é tempo
oportuno para do alto da imprensa clamar e convencer tais
professoras de que não se contentem com a instrução suficiente para
ensinar o A B C; é necessário e urgente que possuam a maior soma
possível de conhecimento, o que só conseguirão com estudo profundo
metodizado. (O Sexo Feminino, 27 de setembro 1873, p. 1-2).
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Esta exigência de um estudo mais aprofundado, se deu por conta da
separação do currículo para meninos e meninas. Durante anos, se acreditou que as
mulheres eram incapazes de realizar atividades acadêmicas e científicas. De outro
modo em apoio a causa das mulheres, outros discursos argumentaram na direção
oposta, ainda que mantendo o tom de preconceito e a incapacidade feminina [...] Se
o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o magistério
representava, de certa forma, a ‘extensão da maternidade’.
O discurso sobre a maternidade feminina também colaborou para que
meninos e meninas estudassem em salas separadas. Para evitar problemas futuros,
meninos e meninas estudavam com mestres do mesmo gênero e de reputação
impecável. Nas escolas da época, não só o espaço e os professores eram
diferenciados, mas também o currículo. Ambos os sexos aprendiam as quatro
operações, ler, contar, escrever [...] mais a doutrina cristã, nisso consistiam os
primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas distinções
apareciam: para os meninos, noções de geometria; para as meninas, bordado e
costura. (LOURO, 2011, p. 444).
Percebo na diferença curricular o preconceito existente, como se aprender
noções de geometria fosse desnecessário às meninas, pois acreditava-se que para a
função que as mulheres desempenhavam, este aprendizado era dispensável, além do
que, fez surgir a desigualdade salarial, tendo os mestres salários superiores aos das
mestras. Mesmo havendo concordância entre docentes que meninos e meninas
comungavam de uma mesma capacidade intelectual, cada gênero iria desempenhar
um papel diferente na sociedade, portanto, necessitavam de currículo e habilidades
especificas, já que, a própria natureza os encarregava de responsabilidades
diferentes. Para a menina lhes foi conferido a função de progenitora sendo dotada de
afetividade para ser mãe e “perfeita” rainha do lar e ao gênero masculino lhes foi
incumbida a tarefa de cuidar da sobrevivência da família, as responsabilidades
econômicas, políticas e administrativas.
Todavia, as mulheres batalharam pelo direito ao espaço público, indo de
encontro a discursos misóginos que defendiam que não era necessário ocupar a
mente das mulheres com informações científicas. Dado que, a função destas era
cuidar da educação dos filhos e ser formadora dos futuros cidadãos, para tanto lhes
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bastava uma formação moral sólida e princípios como honestidade, pureza, castidade
e religiosidade. A mulher também foi responsabilizada pelo caráter dos cidadãos e do
fato de os homens serem bons ou maus cidadãos, ainda assim:

[...] as ‘mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas’, ou
seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre
a constituição do caráter, sendo suficientes provavelmente, doses
pequenas ou doses menores de instrução. [...] (LOURO, 2011, p. 446).

Conforme o discurso misógino do período oitocentista, não havia necessidade
de instruir as mulheres, visto que, tinham como principal objetivo serem esposas e
mães virtuosas. Assim sendo, somente pelo fato de ser “mãe das gerações” futuras
é que se percebeu a necessidade em instruir as mulheres, mas só o suficiente para
cumprirem bem o papel que lhes era designado e imposto. Vista como um ser
intelectualmente inferior não era necessário aprofundar-se no que se refere ao
conhecimento científico para a sua formação, para ser professora bastava apenas ser
afetuosa com as crianças.
Todavia, um grupo de mulheres passaram a reivindicar maiores instruções
para que as professoras pudessem cumprir a tarefa de ensinar e não somente
desempenhar atividades no lar. Criticaram já no século XIX o ensino mecânico, e que
para ensinar se fazia e/ou se faz necessário ter o conhecimento pedagógico suficiente
para que o discente aprenda a racionalizar o conhecimento adquirido. Desta maneira,
defenderam que uma profissão, seja qual for, mesmo que a mais simples “[...] requer
um aprendizado: a importante e delicadíssima profissão de instruir e educar a
mocidade é que deverá, porventura, dispensar acurado tirocínio, de que a do artífice
jamais pode prescindir?” (O Sexo Feminino, 8 de fevereiro de 1874, p. 2).
A divulgação de um ensino de qualidade, das escolas primárias já era uma
preocupação das autoras deste periódico. Ainda mais que, a aprendizagem naquele
momento da história do Brasil garantiria a unidade nacional e do mesmo modo
fortaleceria o patriotismo desde a infância. À medida que a formação das professoras
se consolidava, via-se a necessidade de aperfeiçoar suas atividades docentes.
Não obstante, além de reivindicarem instrução para serem professoras,
quando conseguiram o direito de seguir a carreira do magistério, precisaram
comprovar a capacidade para gerir as escolas. Dado que, a misoginia presente na
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sociedade brasileira reforçou a ideia de que as mulheres deveriam desempenhar as
funções que exigiam “menos” do seu intelecto e por isso as escolas criadas para as
mulheres lecionarem acabaram sendo dirigidas e inspecionadas por homens. Esta
divisão de tarefas no interior das escolas faz surgir uma ambiguidade.

Se por um lado representou um importante avanço para a mulher em
ter condições de exercer uma profissão e adquirir uma certa
autonomia econômica, por outro lado vale questionar que esse campo
de trabalho, era organizado pela figura masculina, eram os homens
que elaboravam os currículos e coordenavam as escolas [..] [...].
(NOGUEIRA e SHELBAUER, 2014, p. 6-7).

Neste sentido, as mulheres ainda tinham uma longa e árdua atribuição a
desempenhar, uma vez que, mesmo entrando no mercado de trabalho por meio do
magistério, as escolas eram organizadas e dirigidas por homens. O campo de trabalho
feminino, reproduziu, neste período, a hierarquia doméstica, pois se acreditava que
as mulheres não teriam firmeza em tomar decisões mais enérgicas devido ao fato de
serem exageradamente sentimentais, “boazinhas” e maternais.
Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem no Brasil oitocentista foi
dificultado pelo pudor, pelas normas impostas pela religião cristã e principalmente pela
falta de docentes formados e habilitados para levarem conhecimento ao povo
brasileiro. O preconceito e misoginia impediram que as mulheres pudessem estudar,
se qualificar e ocupar as vagas de mestras, e foi com a colaboração dos impressos
que aos poucos ocuparam as salas de aulas como professoras. Portanto, a busca
pelo conhecimento científico, pela instrução e o direito de trabalhar fora do espaço
doméstico favoreceu o desenvolvimento cultural, social, político e econômico além de
contribuir com a diminuição da taxa de analfabetos no Brasil.

Considerações
Considerando que o objetivo principal desta pesquisa foi examinar a presença
feminina no trabalho docente, tomando por base a sua contribuição histórica, social e
cultural, posso afirmar que a inserção das mulheres nas salas de aula foi propiciada
também, pelo fato de os homens almejarem trabalhos com remunerações adequadas
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para o sustento da família. Ademais, as mudanças sociais que ocorreram em fins do
século XIX e a insistência das mulheres para garantirem o direito ao conhecimento
intelectual para educar os filhos e serem professoras, assim aos poucos o gênero
feminino foi ocupando os espaços da sala de aula.
Propus ainda discutir como o papel familiar e social das mulheres interferiu
em sua inserção nas salas de aula e marcou a trajetória do magistério no Brasil. Para
esses aspectos, em linhas gerais pude constatar que sendo a mulher naturalmente
responsável pela gestação e por isso um ser dotado de afetividade lhe cabendo a
tarefa de educar os filhos em casa, também lhes foi atribuído o papel de educadora
das crianças brasileiras e somente por isso percebeu-se a necessidade de capacitálas, consequentemente necessitou-se de cursos para o magistério a princípio foram
criadas as Escolas Normais para formar professores e só depois as professoras,
puderam frequentar os cursos e também se formar em docentes.
A história do magistério é, principalmente, uma história das mulheres, que
lutaram conscientemente e espontaneamente em defesa de suas crenças e vontades.
Em momento algum deixaram de lado a preocupação com a infância e a família ou
deixaram de manifestar repúdio à violência e a todas as formas de exploração e
opressão. Foram coerentes em desejar melhor instrução, mais conhecimento e a
preservação da unidade familiar. Isso aumentou seu poder, fosse pela radicalização
de umas ou pela persistência de outras.
Na temporaneidade há vários estudos e pesquisas sobre a história das
mulheres nos mais variados campos. Encontramos estudos sobre moral e
sexualidade, lutas das mulheres por direitos e igualdade de direitos, especialmente no
que se refere a participação política, igualdade salarial, dentre muitos outros.
Atualmente, percebo que essa luta continua, as mulheres não se deixaram levar pelos
discursos normatizadores que em diversos momentos da história da educação,
política e da sociedade considerou o magistério como uma missão ou vocação
feminina. Sei que a docência, em muito ultrapassa esta concepção reducionista de
que para ser professor(a) ainda que de crianças era preciso apenas ser uma extensão
da mãe, para o qual amor e paciência bastariam para educá-las.
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