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EDITORIAL

Caro leitor:

Acredite: poucas coisas são tão gratificantes a quem se arrisca
a apresentar um projeto novo (principalmente quando se trata de fazê-lo a uma comunidade universitária em que o nível de exigência
se extrema) quanto vê-lo acolhido de forma calorosa, simpática e
segura, consubstanciando um inequívoco certificado de sua aceitação e um expressivo aval energético que revigora os propósitos de
continuidade e constante aperfeiçoamento daquilo que foi proposto.
Nossa revista, FAFICOP Científica, como Ulisses – o heróinavegante grego – a despeito da fragilidade de sua embarcação e
dos perigos do oceano, em novembro de 2001, lançou-se ao mar do
desconhecido (“navegar é preciso, viver não é preciso”), com plena
consciência das dificuldades que iria enfrentar. E foram muitas, em
todos os sentidos. Felizmente, independentemente do mau tempo,
dos ventos contrários, da alternância entre tormentas e calmarias e
ainda do desgaste do cansaço deixado pela longa travessia, graças à
fibra de seus argonautas, o audacioso barco foi levado a seguro e
bom porto, provando, uma vez mais que, dentre todas, a maior força
ainda é aquela que nasce de uma união motivada.
Assim, cumprindo o propósito inicial de vir a público uma vez
por ano para divulgar a produção científica de seus professores, colaboradores de outras escolas, mestrandos, alunos da graduação e
membros da comunidade e região – sem jamais abandonar o sonho
de, brevemente, se tornar semestral – ora é entregue aos leitores o
segundo número da FAFICOP Científica.
Cumpre registrar que ela passou por uma indispensável reestruturação técnico-formal, adaptando-se às exigências legais que
disciplinam a espécie, bipartindo-se em duas áreas distintas: Ciências Empresariais e Educação (no primeiro número, juntas), continuando centradas no universo científico dos dois cursos de Mestrado mantidos pela UNESPAR/FAFICOP. E é com esta nova roupagem
iii
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que ela vem a público, trazendo, uma vez mais, os trabalhos selecionados por seu Conselho Editorial. Em síntese, quem ganhou foi o
leitor: em vez de apenas uma FAFICOP Científica, terá duas.
A princípio despretensiosa, pensando apenas em preencher
uma lacuna nos meios acadêmicos (relembre-se que elas são indispensáveis para o aperfeiçoamento de qualquer sistema, assemelhadas às “juntas de dilatação” nas pontes), a FAFICOP Científica desde
logo se revelou um precioso agente catalisador, responsável pelo
nascimento de uma equipe de professores, alunos da graduação e
pós-graduação, profissionais liberais, pesquisadores das mais diversas áreas e estudiosos interessados em colaborar efetivamente para a
consolidação de uma nova postura científica didático-pedagógica,
nos meios acadêmicos.
Nesta edição de FAFICOP Científica – Educação são elencados
trabalhos dos professores Simão Alberto (Os desafios da educação e
a globalização: Um caminho sem volta), Diná Tereza de Brito (A
coerência nos textos de alunos formandos do curso de Letras), Yara
Borges Caznok (Confesso que ouvi), Sandra Maria Albino Guillen
(Resenha: Pedagogia e pedagogos: Para quê?), Antônio Carlos
Will Ludwig (Repensando a formação docente), Marilu Martens de
Oliveira (Chico Buarque - A construção lógica e mágica de uma
poética voltada para o feminino), Vanderléia da Silva Oliveira (O
escritor-crítico e sua contribuição para a configuração estética e histórica da Literatura Brasileira), Jair Ferreira dos Santos (A reanimalização do homem - Quase um divertimento), Luiz Trajano da Silva
(Exercícios de Geometria Analitica no plano), Maria Suely Fernandes da Silva (Gestão democrática educacional), e de Moralina Sheila Vilela Soncela, Neiva Irene Brunieri, Rosemary Aparecida Patracão Aizzo e Seli Lopes Príncipe (O processo de leitura sob o olha
interacionista: Uma proposta de trabalho).
Assim, adentrando os mais diversos temas, as contribuições
de nossos colaboradores vão além da simples análise dos temas,
propondo alternativas que por certo hão de provocar reflexões em
nossos leitores. Não se pretende coisa diversa.
Mais uma vez, nossos agradecimentos pela gentil acolhida e,
de forma especial, pela preciosa colaboração da nossa “tripulação”.
Boa leitura.
Nelson Borges
Editor
iv
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO E A GLOBALIZAÇÃO:
UM CAMINHO SEM VOLTA
Simão Alberto

RESUMO
Este estudo tem como objetivo destacar a relação e os desafios entre a educação e a globalização. Descreve também a importantíssima função social da educação cujos desafios despertam-se às
mudanças de caráter sócio-político-econômico nas últimas décadas.
Far-se-á menção à robotização, ao avanço tecnológico, elementos
que impulsionam o processo da globalização e que possibilitam a
rapidez na troca de informações que, por sua vez, promovem mudanças no mercado de trabalho. Muitos impasses e novas possibilidades cercam o cenário da economia mundial. Diante dessas desenfreadas mudanças comerciais e tecnológicas, a responsabilidade da
educação tende a aumentar cada vez mais, não obstante, após a Segunda Guerra Mundial, a escola tenha assumido uma perspectiva integradora; isto é, a educação foi associada ao desenvolvimento econômico, ao emprego, à mobilidade e à ascensão social.
Palavras-chave: Educação, globalização, tecnologia, cultura, desenvolvimento humano.
ABSTRACT
The objective of this article is to highlight the relationship and
the challenges between education and globalization. It also describes the most important social function of education, the challenges which were aroused by changes in social justice, politics and
economic systems in the last decades. It mentions the automation of
industry and the technological development; these elements accelerate the globalization process and make possible an increase in the


Mestrando em Educação na UNESPAR/FAFICOP, sob orientação da professora Dra.
Margarita V. Rodriguez.

1

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

speed of information exchanges, which, on the other hand, alter the
job market. New challenges and new possibilities spread all over
the global economy. Facing these overwhelming economic and
technological changes the educational commitment is on the increase, even though, since the end of World War II, Education has
been associated to economic development, jobs, and to social ascension.
Key words: globalization; Education, technology, culture, human
development.

2

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO E A GLOBALIZAÇÃO: UM CAMINHO SEM VOLTA

Simão Alberto

1 INTRODUÇÃO

A globalização é considerada um caminho sem volta. Ela nos
atinge todos os dias de formas variadas. Portanto, conviver com ela
é necessário e fundamental. Globalização é, de fato, um processo irreversível. Há pelo menos duas formas de entender a globalização.
A primeira, aquela ditada pelo avanço das forças materiais e seus
pressupostos. A outra, a que busca a orientação dos movimentos sociais e da construção de novas redes de sentido que orientem a
apropriação tecnológica. Entrou-se nela, mas sair dela é impossível,
pois independe da própria vontade. O mundo gira em torno dela.
Desde que a globalização estruturou-se, a sociedade tem passado
por transformações profundas, isto é, de um lado, ela dá abertura total aos negócios e, do outro, desafia a educação no cumprimento de
sua missão.
O surgimento da globalização permitiu um crescente desenvolvimento tecnológico, ou seja, uma aceleração científicotecnológica, em que tudo muda mais rapidamente e os deslocamentos também se tornaram muito velozes, fazendo o espaço mundial
mais integrado, exigindo, conseqüentemente, maior responsabilidade da educação. Ou seja, à medida que a tecnologia vai aumentando, também cresce a responsabilidade da educação, no que tange à
formação de profissionais qualificados, capazes de manusear e assistir tal tecnologia. E, com isso, o mundo caminha em uma só direção: em busca de uma intensa reformulação em todos os segmentos
econômicos. Assim sendo, ficarão no mercado de trabalho nacional
e internacional aqueles que possuírem realmente capacidade, criatividade, eficiência e eficácia, características que desafiam a educação deste século.
O avanço científico-tecnológico, mais uma vez, desafia a educação, na formação de cidadãos e profissionais qualificados, capa3
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zes de questionar sobre a economia, política e, por fim, encontrar
soluções que dêem respostas ao sistema que controla o processo de
mudanças em vigor. Finalmente, odiada por alguns, mas amada por
outros, a globalização continua fazendo suas vítimas no mundo afora. Apesar disso, não pode ser entendida só como algo ruim, pois
para além das desvantagens, trouxe também vantagens, conforme
será visto no decorrer deste trabalho.
2 DAS ORIGENS

Os últimos anos do cenário mundial foram marcados pela velocidade de informações e também tecnológica. É a chamada “era”
da globalização, o caminho sem volta. No início, a globalização parecia uma solução entre os povos. Mas com o passar do tempo, suas
profundas seqüelas, sob forma de cortes impiedosos de gasto de trabalho, queda dos níveis salariais, inclusive nos países industrializados deixam inúmeras vítimas.
Agravam-se os conflitos entre os grupos de interesse que lutam por
fatias decrescentes do produto social, multiplicado por choques entre grupos étnicos e religiosos longamente reprimidos, frustrados e
desesperados face à inoperância do sistema e das instruções.
(RATTNER, 1995:65)

Cresce a competitividade dos mercados, os ricos tornam-se
mais fortes, enquanto que, os pobres mergulham-se, cada vez mais,
em profunda miséria. Segundo RATTNER (1995:65) “... à medida
que a competição pelos mercados se acirra, os ricos e poderosos
tornam-se mais soberanos e os pobres em número mais miseráveis”.
Samir AMIN (1995:27), inconformado com o sistema adotado
pela globalização, acrescenta:
A desigualdade, por sua vez, gera a crise, isto é, um acúmulo cada
vez maior de capitais que não encontram escoamento na expansão
do sistema produtivo. Os poderes instituídos estão, assim, exclusivamente preocupados com a gestão desta crise, incapazes que são
de fornecer-lhe uma solução.

Sem sombra de dúvida, a globalização não tem limites. Ou seja, não respeita autonomia de nação sequer e, muito menos, do indivíduo. Segundo AMIN (1995:15) “a mundialização se imporia a todos os países da mesma maneira, não importando sua opção de
princípio, capitalista ou socialista, agindo, portanto, como uma lei
4

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

natural produzida pelo retraimento do espaço planetário”
Obviamente, globalização ou mundialização do capital não é
algo novo. Ademais, a interação das sociedades é tão antiga quanto
a história da humanidade. Analisando friamente a globalização atual, diríamos que ela difere da globalização do passado. Quer dizer
que, no passado, ela oferecia oportunidade às regiões menos avançadas, pois o objetivo principal era equipar tais regiões, apesar de
que nem todas as chances eram aproveitadas. AMIN (1995:16) completa:
A mundialização dos tempos antigos oferecia “chances” efetivas de
que as regiões menos avançadas pudessem equipar-se às outras. Essas chances eram, ou não, aproveitadas, segundo os casos – mais isso dependia exclusivamente de determinações internas próprias das
sociedades em questão, especialmente das nações de seus sistemas
políticos ideológicos e culturas aos desafios que representam as regiões mais avançadas.

Diante do exposto, podemos resumir a história da globalização em três fases distintas. A primeira tem o início nos séculos XV
e XVI, período em que ocorreram grandes navegações, que resultaram na descobertas de regiões do globo ainda não exploradas pelos
europeus. A segunda fase ocorreu no século XVIII, período da Revolução Industrial, incluindo as principais navegações européias,
expandindo seus mercados consumidores em todo mundo e, finalmente, a terceira fase, a atual, iniciou-se no pós-guerra com o domínio completo das empresas multinacionais e a integração ainda maior dos grandes mercados mundiais à periferia do sistema econômico, os chamados países periféricos.
De olhos voltados para a história de nossos dias, concluímos
que os anos 90 foram marcados por uma grande e acentuada mudança nas relações de comércio internacionais. A economia mundial, neste período, entrou em um ritmo acelerado jamais visto na história humana. O capital, instantaneamente, passou a circular de um
país para o outro e as empresas multinacionais, escoradas em novo
patamar de produtividade, partiram para Ásia e América Latina em
busca de mão-de-obra mais barata. Trata-se do avanço desenfreado
de processo de relações sem fronteiras, denominado processo de
globalização da economia ou Nova Ordem Econômica Mundial.
Não há dúvida de que a globalização é regida pelo mercado
financeiro e pelas grandes corporações. Atualmente, o Fundo Mone5
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tário Internacional (FMI) tem ocupado longamente um grande domínio sobre os países emergentes. Em contra-partida, os países que
almejam a ajuda do FMI são pressionados a grandes sacrifícios no
pagamento de suas dívidas. Quando isto não ocorre, fazem cortes
drásticos para assegurar o equilíbrio orçamentário, a fim de garantir
futuros empréstimos. Este é o retrato fiel da política neoliberal instalada no governo brasileiro que, para garantir futuros empréstimos,
usa como táticas:
O corte drástico nos gastos do Estado para assegurar o equilíbrio
orçamentário; a desregulação e a privatização de empresas estatais;
a desvalorização cambial, importações e, finalmente, a elevada taxa
de juros para manter baixo o nível de inflação e, ao mesmo tempo
atrair capital estrangeiro, constituem o elenco de políticas impostas,
contraditórias e violentamente anti-sociais em suas conseqüências.
(RATTNER, 1995:66)

O mundo vive momentos de um desespero generalizado. Isto
porque a globalização faz dia após dia suas vítimas e, do outro lado,
a política neoliberal também acelera a desestabilização dos direitos
já adquiridos pelos trabalhadores, algo que provoca a instabilidade
emocional e, conseqüentemente, desestabiliza a família.
3 POLÍTICA NEOLIBERAL E GLOBALIZAÇÃO: INIMIGOS OU FARSA?

Fazendo uma análise profunda, minuciosa e fria, dir-se-ia que
a política neoliberal é a defensora número um da globalização. Basta só olhar para o grande interesse do governo em privatizar as empresas públicas, como é o caso típico do governo brasileiro. Segundo LUDWIG (2000:19):
Uma das características marcantes da nova direita é o profundo entusiasmo que seus adeptos nutrem em relação ao livre mercado,
pois acreditam, piamente, no fracasso da intervenção do Estado na
economia. Um mercado livre é condição essencial para a manutenção da competitividade, a qual torna máxima a eficiência econômica, bem como contribui, sobremaneira, para que a liberdade individual e a solidariedade social sejam devidamente conservadas... Os
mercados que funcionam bem constituem um exemplo ilustrativo.

Inúmeras empresas públicas brasileiras foram privatizadas
com o discurso do pagamento de dívida externa, porém, ao invés de
diminuir, aumentou consideravelmente, o que obriga o país a desenvolver profundas reformas nos seus diversos projetos, enxugando as máquinas administrativas, sacrificando, inclusive, algumas
6
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conquistas sociais já adquiridas, a fim de satisfazer as exigências do
FMI, que funciona como parâmetro do modelo preferido pelo governo neoliberal. RATTNER (1995:67), sem poupar críticas a este
fracassado modelo adotado por muitos governos nos últimos anos,
desabafa:
A dura experiência dos últimos anos ensina que a política econômico-financeira em que pesem os relatórios otimistas de consultores
nacionais e internacionais, não foi capaz de atrair e inspirar confiança aos investidores estrangeiros, apesar de serem seguidas as
prescrições de reduzir as despesas governamentais, liberalizar o
comércio, privatizar e desregular, e manter elevadas as taxas de juros. São essas mesmas taxas de juros que drenam os parcos recursos do país, enquanto os reajustes fiscais em si não são capazes de
reduzir as pressões inflacionárias decorrentes da incerteza quanto
ao futuro da sociedade em desenvolvimento.

Certamente, a política neoliberal e a globalização são amigos
inseparáveis que impõem aos países periféricos um “jugo” pesado,
difícil de superar. Agora, pergunta-se: até quando os chamados países periféricos haverão de suportar tal jugo? Assim, é possível sonhar com um mundo justo e igualitário entre os homens? Com certeza a questão não é tão simples como se imagina. Ademais, enquanto os ricos e poderosos pensam tão somente neles e no lucro, o
sonho torna-se cada vez mais longe de se realizar. Prospera a elite
às custas do pobre e, este, por sua vez, sem nenhuma esperança,
continua vivendo as incertezas que o futuro lhe reserva. O Estado
neoliberal colabora para a riqueza ilícita dos ricos. BIANCHETTI
(1995:78) completa esse pensamento ao afirmar:
O Estado condiz com a idéia de que sua função deve se limitar a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais, deixando os indivíduos livres para atuar de acordo com as circunstancias e em função
de seus próprios interesses.

O país vive constantes inseguranças e incertezas porque a dívida social acumulada reforça e dissemina o clima do desespero generalizado. Obviamente, percebe-se a existência de um casamento
perfeito entre a política neoliberal e a globalização. Prova disso é
que, nos últimos anos, o governo brasileiro tem se esforçado ao máximo para cumprir de maneira acirrada todas as diretrizes traçadas
pelo FMI. Assim sendo, indaga-se: quem, afinal decide o destino da
economia brasileira: o governo ou o FMI? A princípio, a pergunta
soaria como sendo “banal”, sem fundamento, mas,
7
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na economia global, cada vez mais é o mercado financeiro, ou seja,
as grandes corporações e não os governos, que, em última análise,
decide sobre os destinos do câmbio, da taxa de juros, dos preços
das commodities, da poupança e dos investimentos. (RATTNER,
1995:66)

Enquanto se faz cortes drásticos no orçamento destinado à saúde, à assistência social e à educação, os recursos para se honrar os
compromissos com o FMI estão guardados! Este tipo de atitude
comprova que a morte de um cidadão comum não sensibiliza o governo, mas os compromissos com o FMI devem ser fielmente cumpridos! O que se pode esperar de um governo que assim age? Atualíssimas as palavras de AMIN (1995:27):
Quanto mais Chechênias e Eslovênias, melhor! Eis o objetivo perseguido aqui com muito cinismo, e escondido por trás de discurso
pretensamente democrático, de reconhecimento dos “direitos dos
povos”.

Com a valorização das políticas do mercado financeiro, o governo neoliberal tem deixado muito a desejar, ou seja, enquanto
concentra seus esforços nos interesses do FMI, a escola, a saúde, a
segurança e os demais projetos sociais ficam sem nenhum amparo
governamental. Ao invés de preservar os direitos de cidadãos brasileiros, o estado luta pela observância dos interesses dos mais poderosos. Afinal, questiona-se: quais, então, as vantagens da globalização no Brasil de nossos tempos? Há esperança de mudanças? Como?
4 OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NO BRASIL

Não há surpresa: a globalização continua fazendo suas vítimas
no mundo inteiro até mesmo nos chamados países desenvolvidos.
Portanto, o Brasil não é exceção. Apesar disso, a globalização não
pode ser entendida por completo ruim. Ademais, com o surgimento
dela, o Brasil implantou inúmeras mudanças em vários aspectos,
sendo que, algumas vieram para facilitar a vida do modo geral, enquanto outras atrapalham vidas e nações por inteiras. O nível do desemprego mundial nunca foi tão alto como nos dias de atuais.
No tocante ao mercado de trabalho, a globalização, no Brasil,
trouxe efeitos cruéis. Porém, quando se faz menção à tecnologia, o
Brasil teve vários benefícios. Isto é, importou tecnologia estrangeira
de última geração em todos os setores, desde a informática, medici8
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na, automobilismo e tantas outras áreas que ganharam facilidades.
Houve um crescimento significativo no uso de robôs para a realização de cirurgias que, até então, só eram feitas no exterior, aparelhos
para a identificação de doenças antes mesmo que elas comecem a se
manifestar e também na fabricação de carros. Nas fábricas automobilísticas, os robôs causaram várias demissões. Portanto, a robotização, a informatização, a mecanização e a comunicação destacam-se
como vantagens para os empresários, enquanto os operários consideram-nas a peste do século.
À medida que se acelera o desenvolvimento tecnológico no
Brasil, aumentam também as dificuldades no âmbito de trabalho. As
modificações que vêm ocorrendo no processo produtivo assinalam
uma nova crise no setor produtivo. Cresce o desemprego e diminuem os salários e o mercado de trabalho cada vez mais substituído
pelas máquinas, deixando como herança para os brasileiros um elevado índice de desemprego, porque os trabalhadores são constantemente trocados pelas máquinas.
Apesar dos transtornos causados pela globalização, não se pode negar que ela permitiu às empresas o abandono de velhos paradigmas em busca da excelência em seu trabalho. Com isso, acirrouse a competição e o cliente passou a consumir um produto de melhor qualidade. No entanto, a globalização desafiou e continua desafiando o homem a rever sua política nas relações tanto nacionais
como internacionais. Pode-se dizer que ela trouxe valiosas transformações, principalmente nas áreas políticas e econômicas, acelerando o desenvolvimento tecnológico que, por sua vez, trouxe novos desafios para o homem.
Contudo, vale também lembrar que, para além das vantagens,
a globalização trouxe à nação brasileira algumas desvantagens, a
saber: a agressão à natureza, as relações humanas mais distantes e
frias, o desemprego e a marginalização, a peste que assola o país.
Por outro lado, as grandes fábricas que empregavam maior contingente de trabalhadores, hoje, empregam um número menor de operários. Os cargos que, antes, eram ocupados por operários, atualmente estão sendo exercidos por robôs. Este é o exemplo claro do
nosso Brasil. As empresas automobilísticas que empregam milhares
de operários estão optando pela tecnologia, isto é, robotizar as empresas. Vive-se, de fato, a época da racionalização de recursos e, por
detrás dos drásticos cortes orçamentários, sacrifica-se o simples tra9
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balhador.
Certamente as modificações promovidas pela globalização
continuam desafiando a educação, mesmo porque toda e qualquer
tecnologia requer profissionais treinados e capacitados. Assim sendo, faz sentido falar sobre os desafios da educação face ao grande
avanço tecnológico causado pela globalização.
5 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO MUNDO GLOBALIZADO

É inegável que globalização é um processo irreversível, e os
países, a exemplo de Cuba e Coréia do Norte que a ignoraram ou
fugiram dela por motivos ideológicos ou então por falta de condições mínimas de participar do jogo, como é o caso também dos países africanos, têm sentido na pele suas conseqüências. Portanto, o
maior desafio da educação consiste em preparar profissionais capazes de atender a demanda à altura. Para tanto, a educação não pode
ser omissa diante da turbulência econômica que cerca o mundo.
Ademais, as mudanças estão acontecendo com mais rapidez e para
que o cidadão assegure seu emprego, precisa de uma atualização
constante, aberta e dinâmica. E esta função compete à educação, cuja missão é cada vez mais imprescindível. FARIA e SILVA FILHO
(apud FERRETTI, 1996:88) acrescenta:
Para se integrar no contexto da época atual e exercer eficazmente
um papel na atividade econômica, o indivíduo tem que, no mínimo
saber ler, interpretar a realidade, expressar-se adequadamente, lidar
com conceitos científicos e matemáticos abstratos, trabalhar em
grupos na resolução de problemas relativamente complexos, entender e usufruir as potencialidades tecnológicas do mundo que nos
cerca, e, principalmente, precisa aprender a aprender, condição indispensável para poder acompanhar as mudanças e avanços cada
vez mais rápidos que caracterizam o ritmo da sociedade moderna.

O papel da educação em um mundo globalizado é de suma
importância. Ela é responsável pelas competências imperativas para
o indivíduo e cidadão. Pode-se, no entanto, dizer que sem a educação, a globalização não terá sucesso. Infelizmente, o governo neoliberal instalado no poder mostra-se profundamente desinteressado,
quanto ao cumprimento de uma política educacional saudável e justa, voltada para o atendimento das necessidades da nossa gente. Fala-se na educação para todos, conforme reza a Constituição do país,
mas, na prática, isto não acontece. O desinteresse do governo neoli10
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beral instalado no poder é tão claro e visível que:
Gastam-se apenas US$ 200 face ao cumprimento da lei (a União
não destina os 50%), atrasos e correções provocadas pela alta inflação. Desses 200, apenas 100 chegam à sala de aula. Estamos falando em média, pois há escolas que recebem 25 e escolas que recebem 250 [...].[A] malversação dos recursos advém de inchaços fantásticos nas máquinas das secretarias, do absurdo pagamento dos
inativos, da ilegal utilização da verba de educação para a compra de
merenda, etc. Finalmente o que chega nem sempre é eficazmente
utilizado. Há escolas com funcionários em demasia face ao empreguismo político. (FARIA; SILVA FILHO, apud FERRETTI, 1996:89)

Agora está claro que os governantes nada fazem em prol da
educação. Mas apesar disso, nossa esperança em relação a uma educação para todos não pode se frustrar. Além do mais, acredita-se na
força da nossa gente, uma geração persistente e disposta a mudar.
Alguém já disse “a esperança é última que morre”. Portanto, somos
como “bambus”, quanto mais cortados mais crescem. Se a globalização faz continuamente suas vítimas, a ausência de uma ação pedagógica dinâmica, capaz de formar profissionais críticos e inovadores, aumentará muito mais o número delas. Assim sendo, é preciso uma política educacional urgente na vida e na formação de profissionais e cidadãos. Mesmo porque, no mundo globalizado:
O conhecimento tecnológico não é um bem livremente disponível,
nem facilmente imitado ou transferível entre as firmas. A transferência de tecnologia requer aprendizado porque as tecnologias são,
em grande média, táticas e, portanto, apropriáveis pelas firmas inovadoras. A mudança tecnológica (desde as pequenas mudanças até
as inovações radicais o é entendida como parte de um processo
contínuo para absorver e criar conhecimento tecnológico determinado em parte por inputs e em parte pela acumulação anterior de
conhecimento e qualificações. (FERRETTI, 1996:97)

A omissão da educação, no que tange à formação de profissionais competentes, motivados e compromissados, será a maior tragédia na economia mundial. Isto porque há uma impressionante rapidez na geração e difusão de novas tecnologias, na introdução de
novos produtos e processos produtivos e na disseminação de novos
métodos e organização da produção. Entretanto, em uma economia
competitiva, a inovação tecnológica é fundamental. Por isso, firmas
e países têm intensificado seu esforço na busca de novas trajetórias
tecnológicas que aumentem a produtividade, melhorem a qualidade
11
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e, efetivamente a conquista de novos mercados ocorrerá natural. Para isso, cabe à educação criar condições que desafiem o cidadão a se
interessar pelo processo de sua formação. Aliás, LIBÂNEO (1992:62)
diz:
A função mais genuína da educação é a de promover condições para promover e estimular a atividade própria do organismo para que
alcance seu objetivo de crescimento e de desenvolvimento. Por isso, a atividade escolar deve concentrar-se em situações de experiência onde são ativados as potencialidades, capacidades e interesses
naturais da criança.

LIBÂNEO, sem sombra de dúvida, tem razão. LAUDARES (apud
FERRETTI, 1999:101) acrescenta:
[...] a escola é não só o aparelho repassador do saber acumulado e
de cultura, mas produto e processo de relações sociais em multimensionalidades vividas pelos seus agentes, entendidos não somente como estudantes e professores, mas trabalhadores, empresários,
egressos dos cursos e comunidade em geral.

Finalmente, a vida e a morte da tecnologia da economia global, estão nas mãos da educação, embora essa realidade seja desconhecida pelos governantes que, com isso, fazem pouco à educação.
O mais revoltante é que os recursos da educação são garantidos pela
lei, ou seja, recursos existem, ocorre que são mal administrados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a globalização é um caminho sem volta, é
um processo avassalador, a missão da educação como formadora de
profissionais competentes, motivados e compromissados com as
exigências da economia mundial é imprescindível. Portanto, sem
omitir-se, toda a organização ao implementar sua política de mudanças, deve aplicá-la gradualmente, precedida por intensas campanhas de conscientização e mobilização de todo o quadro de profissionais a fim de que vençam os velhos paradigmas em seu trabalho.
Necessário são também programas de formação desde trabalhadores
diretos até os gerentes, aplicando recursos internos e externos; dar
atenção especial aos supervisores, cujas funções e poderes são cada
vez mais reduzidos com a aplicação de novas práticas. Diante desse
quadro, a missão da educação é de suma importância. Diz LÊNIN
(apud SAVIANI,1984:41): “quando a vara está torta, ela fica curva
de um lado e, se você quiser endireitá-la, não basta colocá-la na
12
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posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto”.
Defendemos, portanto, que as questões sociais e a preocupação com a efetiva realidade material das populações, as trocas simbólicas, a nova possibilidade de grades de valores estejam presentes
neste aquilatamento tecnológico conquistado. Que a educação, notadamente a partir de suas matrizes modernas e coletivas, seja redimensionada e tornada universalmente acessível. Defendemos sempre uma outra globalização: aquela pautada pela emancipação das
sociedades e culturas de solidariedade, a educação para a paz e o
desenvolvimento humanamente definido.
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A COERÊNCIA NOS TEXTOS DE ALUNOS FORMANDOS DO
CURSO DE LETRAS
Diná Tereza de Brito

RESUMO
O presente artigo faz parte de um trabalho maior – dissertação
de Mestrado – cuja proposta é analisar a produção textual dos alunos do 4o ano do curso de Letras Anglo-Portuguesas da UNESPAR/FAFICOP do ano de 2001, objetivando diagnosticar a aquisição
de competências e habilidades na manipulação do discurso, principalmente escrito, do profissional de Letras, baseando-se nos ensinamentos teóricos de Bakhtin, Geraldi, Koch, Costa Val, Charolles,
Ilari, Possenti, Marcuschi, Beaugrande e Dressler, entre outros. Na
dissertação são traçadas considerações sobre o histórico do ensino
da Língua Portuguesa e dos cursos de Letras, das concepções de
linguagem que norteiam o ensino da língua materna entre nós, coesão e coerência textuais, aspectos ligados à textualidade e outros
igualmente importantes. Neste artigo, entretanto, a proposta é apresentar alguns resultados das análises dos textos dos referidos alunos,
à luz das reflexões de Charolles sobre coerência textual, principalmente na aplicabilidade de primeira de suas metarregras: a da repetição.
Palavras-chave: Produção textual; coesão e coerência textuais; textualidade.
ABSTRACT
This text is part of a more comprehensive work – a dissertation for an MA – that intends to analyze the textual production of
graduation students of the Course of English-Portuguese Letters,
UNESPAR/FAFICOP, in the year 2001. It aims to diagnose the acquisition of competence and skill in the manipulation of the Portuguese


Docente de Língua Portuguesa na UNESPAR/FAFICOP; Mestranda em Estudos da
Linguagem, pela UEL-Universidade Estadual de Londrina.
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language, especially in written, by the professional entering the labor area, using the theories of Bakhtin, Geraldi, Koch, Costa Val,
Charolles, Ilari, Possenti, Marcuschi, Beaugrande and Dressler,
among others. In the dissertation, considerations are made on the
history of the Portuguese language teaching and of the courses of
Letters, from the language conception that guides the teaching of a
mother language, textual cohesion and coherence, aspects connected
with text quality, and so on. However, in this article the proposal is
to present some results from the analysis of the mentioned texts, using the reflections of Charolles on textual coherence, mainly by the
applicability of his first metarule: repetition.
Key words: Text production; textual cohesion and coherence; text
quality.
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A COERÊNCIA NOS TEXTOS DE ALUNOS FORMANDOS DO
CURSO DE LETRAS
Diná Tereza de Brito

INTRODUÇÃO

Para que se oriente melhor a produção textual do aluno, é preciso saber exatamente o que se entende por texto e em que condições ele pode ser elaborado e sua diferença (ou semelhança) com
discurso. Na realidade, definir texto e também discurso é complexo,
pois há uma variedade de definições de autores conhecidos, possibilitando confusão entre os dois termos, muitas vezes empregados
como sinônimos. Isso porque em algumas línguas há apenas o termo texto a partir do qual se elaboraram teorias gramaticais.
COSTA VAL (1994:03) afirma que se pode definir texto (ou
discurso) “como ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e
formal”. Para a autora é importante saber as características de um
texto, pois as pessoas, em seus contatos diários umas com as outras,
não se comunicam com frases soltas, mas sim, com textos...
Para MEURER (1992:38-39) “o texto é a realização lingüística
no qual se manifesta o discurso”, ou seja, o texto é uma produção
lingüística, de um ou vários indivíduos, e discurso, para esse autor,
“é o conjunto de afirmações que, articuladas através da linguagem,
expressam os valores e significados de um grupo social.” Sendo assim, para ele, enquanto o texto é uma entidade física, o discurso
vem a ser o conjunto de valores e significados “por trás” do texto.
Para VAN DIJK (apud FÁVERO, 2000:23):
[...] o discurso é a unidade passível de observação, aquela que se interpreta quando se vê ou se ouve uma enunciação, ao passo que o
texto é a unidade teoricamente reconstruída subjacente ao discurso.

ILARI (1992:81) afirma:
Como textos, pode-se classificar, por exemplo, uma anedota, um
grito de vendedor ambulante, um jingle de propaganda, um livro,
16
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uma receita de cozinha ou o conjunto de artigos que os jornais publicam sobre um determinado acontecimento.

Para ele é tão vasta a noção de texto que fica difícil dominá-la
plenamente para que se possa usá-la nas aplicações pedagógicas.
Vendo o texto como o produto concreto de um ato de comunicação que se faz obedecendo a regras e a princípios sóciohistoricamente considerados, KOCH e TRAVAGLIA (apud TRAVAGLIA, 1996:67) assim se expressam:
[...] unidade lingüística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor, ouvinte, leitor) em uma situação de interação comunicativa específica,
como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função
comunicativa reconhecível e reconhecida independente de sua extensão.

Baseando-se nessas reflexões sobre texto e discurso e, em
conseqüência, sobre a comunicação, é que se analisou o nível de
competência lingüística, no tocante a aspectos de coesão e coerência
textuais nas produções de 31 alunos formandos do curso de Letras
Anglo-Portuguesas da UNESPAR/FAFICOP, ano 2001.
A partir do texto Petrus, da autoria de Rubem Alves, publicado na Folha de São Paulo, discutido em sala, os referidos alunos
elaboraram, individualmente, um outro, argumentativo, em que fizeram um comentário crítico sobre as idéias do primeiro. Essa análise
foi efetuada e a dissertação encontra-se em fase final de produção,
mas já sendo possível a identificação de alguns aspectos ligados à
coerência textual que foram “desrespeitados”, segundo as metarregras de CHAROLLES (1997), que embasam a pesquisa.
Antes de se comentarem alguns “problemas” levantados, fazse necessário refletir sobre certos pontos que tornam uma seqüência
de palavras verdadeiramente um texto.
TEXTO E COERÊNCIA

Texto ou discurso, é preciso que se tenham critérios para avaliar sua coerência, pois ela é o principal fator da textualidade, é o
elemento que dá sentido ao texto, caracterizando-se como um princípio de interpretabilidade que necessariamente está vinculado à
produção daquele, já que o autor o faz para ser entendido...
Quantas vezes alguém já não ouviu outras pessoas dizerem
que um certo texto é incoerente? Que lhe falta coerência nas idéias?
17
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Na maioria das vezes esses comentários estavam ligados a aspectos
de raciocínio lógico, a idéias contraditórias entre diferentes passagens do texto ou entre este e o mundo real.
KOCH (1991a:11) cita algumas passagens que, certamente, seriam apontadas como fontes de incoerência, tais como:
(01) Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda
estava lavando a roupa.
(02) João não foi à aula, entretanto estava doente.
(03) A galinha estava grávida.
A autora comenta: em (01) o que gera a incoerência é a produção do mesmo processo verbal em duas frases distintas: “ter acabado” e “não ter acabado” ao mesmo tempo, construção não aceitável. Na ocorrência (02), o elemento conectivo estabelece relação de
oposição entre as duas orações, o que contraria a expectativa do leitor que seria, possivelmente, de causa e não de oposição. Em (03), a
incoerência estaria no fato de a passagem contrariar o conhecimento
de mundo real, mas não haveria incoerência se se tratasse de uma
passagem do mundo imaginário, por exemplo.
KOCH (1991a:11) reforça ainda que em (03) fica evidente que
o juízo de incoerência não está somente preso ao modo como os
elementos lingüísticos se organizam no texto, mas depende também
de conhecimentos prévios do mundo no qual aquele esteja inserido.
Alguns autores atribuem à coerência uma dimensão semântica, pragmática e sintática ou lingüística; KOCH E TRAVAGLIA (1993)
mostram a coerência subjacente à superfície do texto, não linear e
não marcada na estrutura superficial, o que demonstra que o produtor e o recebedor vão construindo o sentido daquele, cuja interpretação vai estar vinculada à capacidade de pressuposição e inferência
do leitor (recebedor). Este tem arquivado em sua memória o conhecimento de mundo que, através do texto, passa a ser ativado, trazendo à tona conhecimentos pertinentes à construção do que se pode
chamar mundo textual. O recebedor do texto age cooperativamente
com o seu produtor ao, aceitando a seqüência produzida, determinar-lhe o sentido.
Todos os leitores têm uma lógica interna presente no seu
mundo textual atrelada à sua capacidade de conhecer esse mundo
através da leitura do texto; a coerência vai depender desses elementos do mundo do recebedor...
18
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Porém, é preciso que se pergunte se há seqüências lingüísticas
incoerentes ou se existe o “não-texto” e, sobre isso, há posições favoráveis e outras contrárias.
BEAUGRANDE e DRESSLER (apud KOCH, 1991ª, p. 46) entendem que a coerência se define em função da continuidade de sentidos e, por isso, há seqüências lingüísticas incoerentes, nas quais o
recebedor “não consegue descobrir qualquer continuidade de sentido, seja pela discrepância entre os conhecimentos ativados, seja
pela inadequação entre esses conhecimentos e o seu universo cognitivo”.
CHAROLLES (1997), entretanto, afirma que as seqüências de
frases não são exatamente coerentes ou incoerentes em si mesmas,
pois tudo irá depender dos usuários do texto e da situação. Para ele
não há o texto incoerente em si; admite, porém, aquela incoerência
resultante do uso inadequado de elementos lingüísticos que culmina
em violação do seu valor e de sua função. Para CHAROLLES, há ainda o fato de se considerar muitas vezes certas seqüências como incoerentes por não haver marca de relação entre elas quando, na realidade, a relação apenas não é aparente, mas existe...
Um texto poderá ser incoerente se seu produtor não dominar
as técnicas de adequação à situação, se não levar em consideração a
intenção comunicativa,os objetivos, o recebedor, as regras sócioculturais, os recursos lingüísticos, e outros aspectos.
Porém, por outro lado, pode acontecer de um texto ser bem
estruturado lingüisticamente, com todas as pistas necessárias ao
despertar de seus sentidos e um leitor, dentro de limitações individuais, não conseguir apreendê-lo. Com isso não se poderá afirmar
que existe incoerência na citada seqüência lingüística.
CHAROLLES E SEUS ESTUDOS SOBRE COERÊNCIA

O referido lingüista francês, após pesquisar várias redações de
estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tentou explicar as regras implícitas presentes na composição e interpretação
de textos que compõem a competência lingüística de todo falante.
Baseando-se sempre nas intervenções feitas pelos professores,
pôde perceber essa competência em seus dois momentos principais,
ou seja, na produção e na recepção de textos; assim, ele elaborou alternativas que poderiam dar-lhe subsídios para uma avaliação sistemática, com condições de uma intervenção pedagógica mais pre19
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cisa no tocante à avaliação de um texto referentemente à coerência
e, por extensão, à coesão do mesmo.
CHAROLLES (1997) procurou desenvolver um modelo para
análise de textos dando enfoque justamente na coerência textual, em
que o professor encontrava mais dificuldade ao avaliar uma produção, por não conseguir identificar com objetividade as “falhas” nos
textos de seus alunos. Ele afirma que, para ser coerente, um texto
deve permitir que se associe uma seqüência de micro e macroestruturas coerentes. A coerência microestrutural está vinculada às frases
da seqüência textual e a coerência macroestrutural funciona em nível global, nas relações entre as seqüências construtivas.
O lingüista afirma ainda que não se pode refletir sobre coerência sem atentar para as relações abaixo:
a) coerência e linearidade textual: é preciso observar a ordem
em que os termos de um segmento aparecem, principalmente a relação de “preceder” para indicar a coerência do “seguido” e viceversa;
b) coerência microestrutural e coerência macroestrutural: dizem respeito aos dois níveis da organização textual, que são a relação entre as frases e a relação global entre as seqüências consecutivas e, assim, maiores que a frase. Por isso, a necessidade de a coerência estar presente tanto no nível microestrutural quanto no macroestrutural;
c) coerência e coesão: as regras de coerência agem sobre a
constituição de uma cadeia de representações semânticas, representada por constituintes frásticos, seqüenciais e textuais, de tal modo
ordenadas que suas relações conectivas sejam manifestadas. A análise dessas relações semânticas conduz muitas vezes a considerações de ordem pragmáticas, rompendo com as fronteiras entre a semântica e a pragmática, entre o imanente e o situacional.
Lógico que isso não é tudo, ou seja, as alternativas elaboradas
por CHAROLLES não são suficientes para julgarem a coerência, visto
que para isso há a intervenção de inúmeras variáveis do uso da língua, mas aquelas são extremamente importantes para o trabalho pedagógico com a produção textual, ao ajudarem a encontrar a origem
da má-formação textual dos alunos, além de servirem de apoio à
elaboração de exercícios que auxiliarão no desenvolvimento dessa
tão aspirada competência textual!
20
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AS QUATRO METARREGRAS DE CHAROLLES PARA AVALIAR A COERÊNCIA

CHAROLLES resumiu aquelas alternativas em quatro metarregras:
– de repetição;
– de progressão;
– de não-contradição;
– de relação.
Neste trabalho, iremos nos ater apenas à primeira delas, a da
repetição.
Metarregra da repetição: “Para que um texto seja (microestruturalmente e macroestruturalmente) coerente é preciso que contenha, no seu desenvolvimento linear, elementos de recorrência estrita”. (Charolles,1997:49)
Isso significa que um texto coerente é aquele que mantém
uma seqüência, sem rupturas, com um desenvolvimento contínuo.
Para que isso ocorra, a língua dispõe de vários recursos, como:
1. pronominalizações; 2. recuperações pressuposicionais e retomadas de inferência; 3. definitivações e referenciações dêiticas contextuais; 4. substituições lexicais.
1 Pronominalizações

Uma frase inteira ou um sintagma podem ser retomados utilizando-se a anáfora ou a catáfora.
(04) Ex: Uma moça foi seqüestrada ontem. Ela foi encontrada, horas depois, já morta.
Aqui, o pronome ela retoma anaforicamente (de frente para
trás) o elemento uma moça apresentado na oração anterior.
Em outros casos, pode ocorrer a catáfora, quando o pronome
antecipa seu referente:
(05) Ex: É preciso confessá-lo: sua educação me encanta!
Em (05) o pronome pessoal lo prenuncia o que será informado
posteriormente.
Quando existe um funcionamento imperfeito das pronominalizações, o texto está repleto de ambigüidades. No corpus verifica21
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ram-se irregulares desse tipo.
Na produção textual dos alunos foram encontrados os seguintes casos de ambigüidade:
1.1 anafórico provocando ambigüidade referencial

“Portanto, apresentam grandes dificuldades em lidar com o
ser humano, trata-os como fiéis leigos...” (Não se sabe exatamente
a quem se refere o anafórico os)
“Assim ele a compara com a Igreja Católica, que depois de
séculos ela continua a mesma, assim como a pedra.” (no texto do
aluno é impossível saber a quem se referem os anafóricos a e ela)
“...e tudo em busca de levar o homem à (sic) deixar de viver
um mundo sem razão,uma fé, modificando-o em uma pessoa mais
reflexiva e compreensiva...” (A quem se refere o anafórico? Ao
homem? Ao mundo?)
“...não se sabe ainda o que está acontecendo com os católicos, muitos vão conhecer outras igrejas, mas os outros não vão na
(sic) católica.” (O texto do aluno em tela não retoma esses “outros”)
1.2 emprego de anafórico sem observar a concordância em número e pessoa

“...ela não me satisfaz completamente, por isso freqüento as
evangélicas. Espero que um dia esta possa mudar, sem precisar
de...” (impossível saber se “esta” seria o mesmo que ela ou que as
evangélicas)
1.3 troca do anafórico (pronome demonstrativo) “estas” por “aquelas”,
demonstrando maior preocupação em marcar o gênero e número do termo
do que propriamente a localização da palavra no texto.

“...os fiéis estão buscando outras religiões para a (sic) suas
vidas, porque estas sim nos mostram a palavra de Deus com ardor.” (que termo está sendo retomado pelo anafórico: suas vidas ou
outras religiões?)
2 Recuperações pressuposicionais e retomadas de inferência

Trata-se agora da retomada de conteúdos semânticos não ma22
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nifestos no texto e que devem ser ativados para que a coerência se
instale, o que é feito pelas recuperações pressuposicionais; as retomadas de inferência, por sua vez, são proposições tomadas de um
enunciado mesmo que não façam parte dele.
Tanto as recuperações pressuposicionais como as retomadas
de inferência vão exigir que os conhecimentos de mundo do aluno
tenham uma articulação lógica, o que este pode não dominar, por
esta razão o professor deve ter cuidado ao elaborar exercícios que
visem à continuação de textos.
CHAROLLES trabalha com o seguinte exemplo:
(06) “Será que Felipe vendeu o carro?”
e com as respostas:
(07) “Não, ele vendeu a bicicleta.”
(08) “Não, roubaram-lhe.”
(09) “Não, ele emagreceu.”
Através disso, ele comprova que as seqüências (06) +(07) e
(06) + (08) parecem ser mais coerentes a princípio, se comparadas à
(06) + (09), da qual não parece ser possível a continuidade. Entretanto, em todas elas o pronome ele retoma Felipe, o que faz ressaltar que as condições de repetição são insuficientes para garantir a
coerência de uma seqüência.
No corpus verificaram-se irregularidades nesse aspecto. Os
pressupostos são marcados por certos indicadores lingüísticos, como se verá a seguir.
2.1 Certos advérbios

“O texto nos fala sobre a Igreja Católica que até hoje não
evoluiu, continua da mesma maneira.”
Pressuposto: a Igreja Católica deveria ter evoluído.
“Agora que não mais consegue controlar ou manipular as
pessoas, sob o nome do pecado...”
Pressuposto: antes era possível controlar ou manipular as pessoas.
“Até mesmo Cristo morreu para se tornar vivo em outra vida.”
Pressuposto: Outros também morreram para se tornarem “vi23
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vos”.
2.2 Certos verbos

“Hoje estes assuntos já não assustam os seres humanos...”
Pressuposto: Os seres humanos se assustavam com estes assuntos.
“as religiões parecem dificultar a caminhada do ser humano.”
Pode até não ser, mas parece que as religiões não querem que
o homem siga à frente.
“...esta tão importante igreja não estaria transformada em
algo melhor e o Papa não serviria de chacota para os críticos brasileiros.”
Pressupostos: apesar de tudo, a igreja transformou-se em algo
melhor e o Papa está servindo de chacota para as críticas brasileiras.
“...e o padre „xingando‟ o povo que não vai freqüentemente à
igreja.”
Pressuposto: quem não vai freqüentemente à igreja é xingado
pelo padre.
2.3 Orações adjetivas

“e a nós que vivemos em épocas diferentes do início de tudo,
sabemos que as sementes merecem a vida e portanto se tivermos a
oportunidade de dar seqüência às vidas que de nossos atos dependem, não podemos ser...”
Pressuposto: há vidas que não dependem de nossos atos.
2.4 Certos adjetivos

“...não me sinto bem no meio da turma do Carismático, sei
que são pessoas falsas, conheço-as muito bem.”
Pressuposto: todos os que fazem parte do Carismático são falsos, sem exceção.
Quando o produtor insere em seu texto um pressuposto, ele
conta com a cumplicidade do recebedor já que, na realidade, este irá
fazer inferências para captar o significado das idéias que não foram
explicitamente colocadas em discussão no texto.
24
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3 As definitivações e as referenciações dêiticas contextuais

Ajudam a retomar um substantivo de uma frase ou seqüência
para outra.
(10) Ex: “Jerônimo acaba de comprar uma casa. A casa é
grande e tem estilo.”
Muitas vezes
[...] as restrições de proximidade, relativamente difíceis de teorizar,
parecem pesar sobre o emprego de determinantes definidos; assim,
quando o nome repetido se encontra no contexto imediato que o
precede, o emprego dos dêiticos contextuais é mais natural (CHAROLLES,1997:52),

como em:
(11) Ex: “Jerônimo acaba de comprar uma casa. Esta casa é
grande e tem estilo.”
Normalmente, os alunos costumam usar esse recurso em demasia, o que pode provocar repetições desnecessárias,como nos
exemplos abaixo,observados no corpus:
“Todas as religiões protestantes, com seus novos dogmas resultantes de dogmas pregados existentes e fundamentados pelos séculos.”
“...e a igreja que acaba carregando a mesma ideologia sem
abrir caminhos para a mudança, é devido a isso que a igreja está
perdendo tantos fiéis...”
Mas, quando outros substantivos acompanham o substantivo
inicial, a retomada pela definitivação não apresenta problema algum, assim:
(12) Ex: “Jerônimo acaba de adquirir uma casa com celeiro. A
casa é grande e tem estilo.” (CHAROLLES,1997:52).
4 As substituições lexicais

Essas devem estar sempre acompanhando o uso de definitivos
e dêiticos contextuais para que se evitem as retomadas lexemáticas,
garantindo-se, assim, uma retomada estrita.
(13) Ex: “Houve um crime na semana passada na cidade: uma
velhinha foi estrangulada na banheira. Este assassinato é odioso.”
25
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Aqui também há o controle rigoroso das restrições semânticas, a fim de que essas substituições não se tornem desvios de coesão; na língua portuguesa, por exemplo,um termo genérico não pode vir antes de seu representante:
(14) Ex: “Um homem desertou em Poços de Caldas, em 1932.
O Paulista refugiou-se numa fazenda onde foi bem acolhido.”
(CHAROLLES, 1997:53)
Na realidade, deve ser:
(15) Ex: “Um Paulista desertou em Poços de Caldas em 1932.
O homem refugiou-se numa fazenda, onde foi bem acolhido.”
(CHAROLLES, 1997:53)
CHAROLLES (1997) entende que as pronominalizações, as definitivações, as referências dêiticas contextuais, as substituições lexicais, as recuperações pressuposicionais e as retomadas de inferência vão contribuir terminantemente para o estabelecimento da coerência, pois favorecem o desenvolvimento temático contínuo do
enunciado que levam ao chamado “fio textual condutor”.
Esse processo estabelecido pela metarregra da repetição é tratado por outros autores como coesão textual. KOCH (1991b:19), por
exemplo, afirma que:
[...] o conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos
de seqüencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma
ligação lingüística significativa entre os elementos que ocorrem na
superfície textual.
coesão textual, conforme KOCH, vai garantir a tessitura

Essa
do texto, a costura de suas partes, por meio de elementos gramaticais tais como: advérbios, pronomes, conjunções, etc., para garantir
a flexibilidade da língua. Daí a necessidade de se trabalharem os
mecanismos de junção e articuladores, os operadores discursivos, os
do tipo lógico, além das recorrências, substituições, paralelismos, as
elipses e outros tantos recursos que irão garantir ao texto: a articulação, a progressão, a continuidade, a não-contradição, conforme
tratado por CHAROLLES.
Alcir PÉCORA (1989) assegura que toda manifestação verbal
constitutiva de um texto traz implícita a idéia de nexos entre seus
componentes, o que vai lhes conferir dependência mútua de significação. Assim, PÉCORA assegura que a coesão textual entre dois
elementos presentes num texto só vai existir se um deles precisar do
26
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outro para ser interpretado semanticamente.
HALLIDAY e HASAN (apud KOCH, 1991b), conceituam semanticamente a coesão textual como as relações de sentido existentes
num texto e que o definem como um texto, pois para eles “[...] a
coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente da de ouro. Um pressupõe o outro, no sentido
de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso ao outro”. (p. 17)
Esses autores vêem a coesão como uma relação semântica entre um elemento do texto e um outro que precisa ser interpretado.
Discordando deles, MARCUSCHI (1983) diz que os fatores de
coesão vão dar conta da estruturação da seqüência de superfície do
texto numa espécie de semântica sintática do texto, ou seja, tais fatores são aqueles mecanismos formais da língua que irão favorecer
as relações de sentido entre os elementos lingüísticos da seqüência
textual. Ao passo que, para HALLIDAY & HASAN a coesão é necessária, porém não suficiente para a criação do texto, para MARCUSCHI a coesão não é indispensável nem suficiente, já que há textos
destituídos de elementos coesivos cuja continuidade existe no nível
da significação e não no nível dos constituintes lingüísticos ali presentes.
Isso pode se comprovar com a seguinte passagem:
(16) Ex: “Olhar fito no horizonte. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada.” (KOCH,1991b:19)
Porém, podem-se encontrar trechos marcados por elementos
coesivos que não chegam a ser textos, justamente por faltar-lhes a
coerência, como em:
(17) Ex: “O dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão
no cinema.Não gosto de ir ao cinema. Lá passam muitos filmes divertidos.”
Portanto, a coerência e a coesão possuem como característica
comum a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, a
primeira estabelecendo o nexo entre os conceitos e a segunda referindo-se a esse nexo no plano lingüístico; esse nexo, porém, nem
sempre precisa estar presente na superfície do texto pela coesão
gramatical, porque muitas vezes entre algumas frases ele pode estar
27
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construído apenas no nível semântico-cognitivo, como em (16).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, apenas alguns aspectos ligados à coerência textual (pela metarregra da repetição de CHAROLLES) foram abordados,
na tentativa de se demonstrar que, apesar de estarem praticamente
inseridos no mercado de trabalho, os formandos do curso de Letras
Anglo-Portuguesas ainda não dominam certos processos da produção textual.
É indiscutível que a responsabilidade, na escola, pela formação do produtor de bons textos recai sobre o professor de Língua
Portuguesa. Na pesquisa em curso, buscou-se conhecer como se encontra, portanto, a formação desses profissionais no tocante a essa
competência lingüística. Analisando suas produções textuais, tentou-se conhecer se possuem a habilidade necessária na articulação
do discurso escrito, para que possam ingressar na vida profissional,
sabendo como irão trabalhar e avaliar o texto de seus futuros alunos.
Com os resultados das análises, sugerir-se-á uma reestruturação nos conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Lingüística e Produção de Texto, do Departamento de Letras da UNESPAR/FAFICOP, objetivando capacitar os futuros professores a embasarem seu trabalho na concepção interacionista da linguagem e conseqüente abordagem processual de construção de texto.
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CONFESSO QUE OUVI
Yara Borges Caznok

RESUMO
Obras musicais são criadas com diferentes objetivos e finalidades. Seja como oração, dança, jogo, hino, jingle, acalanto, réquiem, ou simplesmente como fruição artística, diferentes repertórios implicam diferentes comportamentos auditivos. Entre os extremos – música que solicita a totalidade de nosso aparato perceptivo
(escuta estética) e música que não quer ser ouvida como música (escuta funcional) – há uma infinidade de combinações que contrapõem ou integram tempo, espaço, sociedade e indivíduo. Refletir
sobre algumas dessas variadas formas de relacionamento da obra
com o ouvinte coloca nossa própria experiência perceptiva no foco
das observações, permitindo-nos conscientizar, revisar e, quem sabe, ampliar nossa disponibilidade e sensibilidade auditivas.
Palavras-chave: Comportamento auditivo, escuta estética, escuta
funcional.
ABSTRACT
Musical pieces are created with different objectives and purposes. Whatever the function, religious, dance, game playing,
hymn, radio jingle, lullaby, requiem, or simply for artistic enjoyment, different repertoires imply different listening attitudes. Between the extremities – music that requires all our perceptive capacities (aesthetic listening) and music not to be listened as music
(functional listening) – there is an infinite number of combinations
that oppose or add time, space, society and the individual. A reflective thinking on some of these diversified forms of relating a musical piece and the listener puts our own perceptive experience in the
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focus of the observations, thus allowing us to be aware of, review
and, who knows, enlarge our listening sensibility and availability.
Key words: Listening behavior, aesthetic listening, functional listening.
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CONFESSO QUE OUVI
Yara Borges Caznok

ESCUTAS

Hoje, mais do que nunca, o hábito de ouvir música está presente em nossas vidas. No carro ou no ônibus, na ginástica, nos trabalhos ao computador, nas filas, enfim, em quase todas as situações
nas quais estamos desocupados em termos auditivos, parece ter se
instalado em nossa cultura urbana o hábito de providenciar uma
“sonoplastia” para nossas atividades. Incentivados pela tecnologia
que coloca à nossa disposição inúmeros equipamentos e acessórios
de tamanho e peso cada vez mais reduzidos, tais como aparelhos
portáteis e walkmen, capazes de nos acompanhar nas mais variadas
ações, presenciamos, às vezes, situações esdrúxulas: assiste-se a um
filme na TV com fones de ouvido ligados... a um CD player que reproduz nossas canções favoritas...
Sem dúvida, essa “sonorização” de nosso cotidiano tem, aparentemente, razões muito práticas e simples de serem detectadas: a
música preenche de forma agradável o tempo da espera que, assim,
parece fluir mais rapidamente, e torna as ações repetitivas e mecânicas mais fáceis de serem suportadas, pois nossa vivência interna é
protegida dessa mecanicidade: nossa atenção alivia-se numa espécie
de revezamento entre as propostas temporais, afetivas e existenciais
trazidas pela música e aquelas trazidas pelas tarefas tediosas. O silêncio, que poderia nos remeter à consciência e à crítica de tais situações, simplesmente desapareceu. Sem entrarmos em julgamentos
de valor, questionando benefícios ou malefícios decorrentes desse
hábito, é preciso, quando trabalhamos com a escuta, nossa ou de outros, termos em mente que esse comportamento é relativamente novo (datam do início do século XX as primeiras gravações musicais)
e que vale a pena contextualizá-lo historicamente para podermos
compreendê-lo em alguns de seus múltiplos aspectos.
No âmbito da história das artes, percebe-se que o homem ocidental atendeu o desejo de retirar uma obra de seus contexto e recin32
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to originais para submetê-la às suas disponibilidades particulares de
tempo, de espaço e de uso. Em outras palavras, a idéia de tornar
uma obra de arte em algo transportável e disponível – no espaço e
no tempo – foi determinante para o desenvolvimento das linguagens
artísticas. Os altares cristãos começaram a ser fabricados em réplicas de pequeno tamanho (os oratórios), para serem transportados em
viagens e colocados em recintos menores já a partir do período gótico. As artes plásticas libertaram das paredes das catedrais suas pinturas, criando a tela – leve e dobrável – entre os séculos XV e XVI.
A música, por sua vez, desprendeu-se da exclusividade de
seus recintos originais de realização – as igrejas e as praças públicas
– e abrigou-se em salões de castelos e em teatros criados como alternativa para a realização de espetáculos1. Mais tarde, o gênero música de câmara consolidou-se e as residências de senhores abastados ou de artistas passaram a acolher reuniões musicais (as schubertíades, por exemplo). A partir desse desenvolvimento, os eventos
musicais tornaram-se também transportáveis, por assim dizer, passíveis de serem repetidos conforme os desejos e a conveniência dos
participantes e do público, chegando hoje ao seu paroxismo, à música “de bolso” com os CDs e os walkmen.
Essa breve contextualização nos leva a algumas reflexões a
respeito das transformações verificadas nas situações em que a escuta musical pode se dar. Primeiramente, constatamos que o homem
ocidental percorreu um caminho que partiu de uma vivência de escuta prioritariamente coletiva até chegar à possibilidade de uma escuta extremamente individualizada e porque não dizer, solipsista2.
Em seguida, percebemos que essa escuta coletiva esteve visceralmente ligada a eventos nos quais a música não era o foco principal
da atenção, ou seja, era uma escuta prioritariamente funcional: cerimônias religiosas, festividades agrárias sazonais, comemorações
matrimoniais ou políticas, entre outras. Por fim, observamos que, a
partir do advento das gravações, o ouvinte passou a poder escolher
os intérpretes e até, se desejar, descartar por completo a experiência
da audição ao vivo e in loco.
1

O primeiro teatro de ópera destinado ao público em geral foi inaugurado em 1637,
em Veneza.
2
SOLIPSISMO: filos. Doutrina segundo a qual a única realidade no mundo é o eu. In:
HOLLANDA, A. B. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1987.
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É lógico que podemos encontrar as maneiras de escuta acima
mencionadas em eventos cujos espaço, tempo e posturas auditivas
aparecem em combinações variadas. Se eu quero, por exemplo, ouvir a Paixão segundo São Mateus de J. S. Bach – obra composta para fazer parte de um dos ofícios pascais da Semana Santa – posso
me programar para ouvi-la no Domingo de Ramos em alguma igreja
luterana que a realize em forma de culto, aproximando-me de uma
escuta funcional. Posso também ir ouvi-la em forma de concerto,
assumindo uma escuta “estética3” ou “artística”. Tenho ainda, por
meio de gravação, a possibilidade de transformá-la em música de
fundo.
Há, porém, um “pequeno” detalhe: estar presente fisicamente
em alguma situação musical não significa, necessariamente, estar
presente auditivamente nela. Se, na igreja luterana, preencho o momento da escuta com outros conteúdos que nada têm a ver com a
Paixão, afasto-me da possibilidade de usufruí-la de forma funcional
e transformo-a em música de fundo. Ou então, se começo a reparar
na qualidade da performance e na competência vocal dos intérpretes, acabo ouvindo-a de forma descontextualizada, como se estivesse em um concerto. Esses movimentos de transformação da escuta –
afastamentos, preenchimentos, presença ou ausência auditiva – são,
na maioria das vezes, involuntários, provisórios e ocorrem sem que
tenhamos consciência deles.
Em resumo, ao ouvinte são dadas inúmeras possibilidades e
combinações de usufruto de uma mesma obra, independente de suas
condições de realização e objetivos. Por mais que os proponentes de
um evento musical (comunidade, compositor, intérprete, professor,
musicoterapeuta, entre outros) forneçam elementos que apontem para uma ou outra forma de escuta, nunca haverá garantias de que ela
se realize. Ainda que seja impossível separar completamente as características da escuta funcional e as da escuta “estética” para podermos, talvez, analisá-las, é importante termos em mente que alguns elementos – especialmente aqueles relacionados ao contexto –
propiciam seu aparecimento e identificação. Partimos, assim, do
3

A designação “estética” ou “artística” da escuta aparece nesse contexto para caracterizar uma audição que, diferentemente da escuta funcional, se concentra, prioritariamente, nos aspectos puramente musicais presentes em uma obra e no prazer advindo de sua fruição. Mário de Andrade a chama de “desinteressada” ou “hedonista”.
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pressuposto de que seja possível criar ou observar uma estrutura de
condições em que as probabilidades – e não a certeza e o controle –
serão favoráveis à realização de uma ou de outra forma de escuta.
ESCUTA FUNCIONAL X ESCUTA “ESTÉTICA”

Caracteriza-se como música funcional o repertório criado e
executado com finalidades extramusicais, ou seja, que não chama a
atenção do ouvinte para si, para seus componentes estritamente musicais. Quanto mais essa obra fizer o ouvinte “se esquecer” da música – “não ouvi-la” – tanto melhor, pois ele estará sendo levado a
executar as ações ou a realizar os fins propostos pelo evento.
Os critérios de julgamento de uma obra funcional - se ela é
boa ou má - estão baseados na eficácia que ela possui no conjunto
de elementos que concorrem para que o resultado almejado seja
concretizado. Não se deve julgar um jingle, por exemplo, pelo seu
grau de equilíbrio ou unidade formal (como fazemos com obras não
funcionais), mas por seu grau de aderência na memória do consumidor e conseqüente reconhecimento da marca do anunciante.
É muito importante lembrar que a música e a escuta funcional
estão necessariamente inseridas em um contexto dos quais elas não
deveriam, em princípio, se afastar. Esse contexto é variável e, dependendo da finalidade, pode conter inúmeros elementos constituintes: local, espaço, estação do ano, datas comemorativas, período do
dia, entre outros. Prestar demasiada atenção ao aspecto musical de
um evento funcional é distrair-se, apartar-se do contexto e compartimentar uma ação que deveria ter sido vivida em sua totalidade.
Com exceção de alguns cantos religiosos (gregoriano e canto
das novenas, por exemplo), de mantras meditativos e de canções de
ninar (considerando que o embalo possa ser experimentado como
uma espécie de “mobilidade imóvel”), pode estar incluídas nesse
contexto uma série de ações físicas: trabalho, danças, caminhadas,
marchas, entre outras.
São consideradas, originalmente, obras funcionais4:
Canto gregoriano: objetiva a elevação da espiritualidade do
fiel, fazendo que ele se concentre no conteúdo das orações entoadas.

4

Cito aqui apenas alguns exemplos do repertório conhecido e usado pela civilização
ocidental, deixando de lado aquele das culturas indígena e não ocidentais.
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A esse respeito, Mário de ANDRADE5. (1942) é categórico ao afirmar
que o canto gregoriano:
“[...] não é um convite ao prazer estético [...] quem escuta uma
Missa gregoriana com ouvidos simplesmente artísticos, se enfara e
se distrai. É que o gregoriano não foi feito para a gente escutar; mas
para a gente se deixar escutar. Ele provoca insensivelmente o estado de religiosidade”.

Canções de ninar: o timbre da voz da mãe ou da pessoa que
assume essa tarefa maternal é o elemento que conduz a criança à
calma necessária. Não importa se essa voz “desafina” ou esquece a
letra da canção. Intensidades, andamentos e agógica são determinados pela condução apropriada da ação.
Cantos de trabalho: unificam em uma mesma pulsação os
gestos e ou sua seqüência, sincronizando, às vezes, a concentração
da força física sobre um determinado ponto. Comentam, quando há
letra, o trabalho realizado ou as condições dos trabalhadores.
Jogos infantis: geralmente, são organizadores de uma seqüência de ações (Escravos de Jó, por exemplo), incluindo, muitas vezes, vivências simbólicas e alternância de papéis (O que seu mestre
mandar, Senhora Dona Sancha, Seu Ratinho está?). Importantes
também na relação grupo/indivíduo (a alternância tutti / solo da Ciranda, cirandinha).
Pregões e “jingles”: os componentes musicais, via de regra,
estão subordinados à mensagem contida no texto. No caso de trechos instrumentais, há o cuidado de não deixar que a música se sobreponha à locução. Em ambas as situações, o critério mais importante é a concisão, que facilita tanto sua personalização e destaque
quanto sua memorização.
Música para cinema, teatro e novelas: intensificam a expressão e a vivência de sentimentos, ambientam e aumentam o grau de
veracidade das cenas, identificam personagens (como se fossem
leitmotive wagnerianos6, às vezes).
5

ANDRADE, M. Pequena História da Música. São Paulo: Martins Fontes, 1942. p.
37-8, grifos do autor.
6
O Leitmotiv wagneriano é o elemento responsável pela condução e pelo desenrolar
dramático-musical das obras de Richard Wagner. Pode ser um segmento de frase
musical (motivo) ou um tema que, relacionados a personagens, objetos, sentimentos,
ações ou lembranças, permitem que o ouvinte acompanhe o desenvolvimento da
trama musical e das idéias dramáticas.
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Hinos pátrios, cívicos e esportivos: seus textos devem infundir sentimentos de otimismo, de orgulho e de “pertença” a uma comunidade ou a uma nação.
Além dos exemplos acima comentados, há ainda as danças e
canções de cura (a tarantela, a “simpatia do terçol”, as benzeções),
as canções mnemônicas (1, 2, feijão com arroz), os folguedos populares (Folia de Reis, Festa do Boi, Procissão do Divino, entre muitos
outros), os sambas-enredo, as trilhas sonoras para eventos diversos
e uma infinitude de outros que seria impossível relacionar aqui.
É muito comum que uma obra criada originalmente com uma
função extramusical específica “caia no gosto popular” em razão de
suas qualidades intrinsecamente musicais e ganhe autonomia, sobrevivendo durante muito tempo desvinculada de sua função. As
Cantatas de J. S. Bach, por exemplo, foram compostas e executadas
originalmente como parte integrante dos cultos luteranos, com a intenção de intensificar a vivência espiritual dos fiéis. Hoje, são obras
apresentadas em forma de concerto e o ouvinte não precisa, obrigatoriamente, saber a que parte do ano litúrgico elas correspondiam
para poder usufruí-las musicalmente.
Trilhas sonoras de filmes ou de comerciais também podem sofrer o mesmo processo de “libertação”. Nossa cultura televisiva criou algumas preciosidades musicais que sobreviveram em nossa
memória e que tornaram inesquecíveis alguns comerciais antigos
tais como o da Varig (Estrela brasileira no céu azul, iluminando de
Norte a Sul...), o das Casas Pernambucanas (Quem bate? É o frio...
Não adianta bater...), e o dos cobertores Parahyba (Tá na hora de
dormir, não espere mamãe mandar...). Nesse caso, toda vez que
cantamos essas melodias, além da fruição puramente musical que
podemos obter, realizamos sua função original: lembramo-nos da
marca do anunciante...
Há casos em que compositores, tanto eruditos quanto populares, retiram melodias ou canções de sua função e de seu contexto e,
por meio de um trabalho guiado unicamente por critérios musicais,
transformam-nas em obras “artísticas”, não funcionais. Villa Lobos
toma do repertório popular inúmeras canções de ninar, cantigas de
trabalho e de jogos infantis e transforma-as em peças de repertório
de concerto. Compositores, a partir do período barroco, escreveram
suítes cujas danças não eram mais para serem dançadas, tarantelas
cuja finalidade não era mais para tirar o veneno da tarântula, e, no
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caso de danças brasileiras, o desenvolvimento do samba é também
um exemplo muito claro dessa situação: em suas origens, quando
ainda se chamava semba (umbigada, em quimbundo), possuía uma
coreografia bastante sofisticada e sua marcação rítmica e estrutura
formal estavam diretamente relacionadas a essa coreografia. Ao se
tornar urbano e adquirir novas feições, tais como samba de breque,
samba-canção, samba-choro e samba-exaltação, entre outros, o
samba perde seu compromisso funcional com a dança e torna-se
uma música composta principalmente para ser ouvida. O samba de
gafieira e o samba-enredo talvez sejam as únicas modalidades de
samba compostas com o objetivo imediato de serem dançados.
Mário de ANDRADE7 qualifica o relacionamento obra funcional/público como “interessado” e assinala, com muita propriedade,
o momento histórico em que a música começa a se desprender dos
inúmeros contextos nos quais ela era elemento integrante. A música
erudita instrumental representa o apogeu desse desprendimento,
afirmando-se como linguagem autônoma e destinando-se somente
aos ouvidos.
Com o movimento seiscentista, principalmente o progresso da
composição instrumental, a música principiou se libertando das
funções interessadas populares e eruditas, a que estivera ligada
sempre. No povo ela sempre funcionará interessadamente: é cantiga
de religião, é cantiga de trabalho, é derivativo de sexualidade, é
dança pra se dançar... Nas elites estava sempre ligada a uma função
de condimento ritual de festa, principalmente das festas cultuais das
religiões e dos governos. Ou então se limitava a transpor eruditamente as mesmas funções que exercia nas classes populares. Agora
ela se liberta disso: e na música instrumental artística, é dança que
ninguém dança, canção que ninguém canta, não tem palavras de
amor ou de esporte: é música só para a gente escutar.

Esta música feita só para a gente escutar constitui o repertório originalmente criado para que a escuta “estética” se dê em sua
plenitude: é a chamada “música pura”. A característica principal
desse repertório é o reconhecimento de seu valor estético musical
em si, que se sustenta e se afirma de forma auto-referente e autônoma em relação a qualquer outro conteúdo que não seja o sonoro.
Historicamente, é no século XVIII – sobretudo com a FormaSonata – que as condições para que a música se imponha como lin7

Obra citada, p. 93-4.
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guagem auto-suficiente chegam a seu apogeu e nitidez. Conseqüentemente, o “nascimento” de uma nova postura auditiva é reconhecido e defendido por músicos e pensadores musicais. O compositor
francês Jean-Philippe Rameau (1683-1764), por exemplo, aponta,
em escritos teóricos, para a necessidade de se educar musicalmente
o público, refinando sua sensibilidade “embrutecida”, ou seja, “civilizando-o” auditivamente. Mozart escreve a seu pai, admitindo que,
em algumas de suas Sonatas, haveria dois níveis de fruição: um
mais simples, para ouvintes “não iniciados”, e um outro, mais exigente, para os ouvidos cultivados.
Percebe-se, assim, que a questão da audição musical passa a
ser considerada não mais como um aspecto apenas “natural” e decorrente do relacionamento obra/público, mas como algo a ser construído, demandando investimentos de ambos os lados.
Realmente, se quisermos ouvir e perceber a proposta estética
de uma Sonata de Mozart ou de Beethoven, por exemplo, seremos
exigidos em todas as nossas faculdades perceptivo-analíticas: além
da presença e disponibilidade físico-perceptiva, as capacidades de
concentração, intuição, reconhecimento, memória, discriminação,
comparação, seleção, dedução e previsão, entre outras, deverão estar atuantes.
Ao mesmo tempo em que o ouvinte é exigido nos aspectos
acima mencionados, ele passa também a reivindicar de compositores (e intérpretes) um mínimo de inventividade, habilidade e talento,
pois é somente sobre a qualidade do material musical apresentado
que sua percepção poderá se manifestar e se desenvolver. O julgamento de uma obra “pura” depende, assim, do grau de envolvimento auditivo de seu público e de sua competência em discernir critérios musicais, tais como estilo pessoal, inteligibilidade, organicidade, unidade, equilíbrio e coerência formais (ou interpretativas), entre tantos outros.
Examinando as situações nas quais a escuta “estética” pode se
dar, especialmente quando estamos diante de uma apresentação ao
vivo, percebe-se a presença atuante e decisiva de uma série de fatores relacionados ao contexto. Tomando como exemplo o show de
estréia do Credicard Hall, em 1999, em São Paulo, realizado por
João Gilberto e cuja reação mal humorada à acústica defeituosa do
local foi amplamente divulgada pela imprensa, remarcamos os seguintes aspectos: primeiramente, há que se pensar em um espaço
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acusticamente ideal, preservado de possíveis interferências para favorecer a concentração e fruição musical tanto do artista quanto do
público. As reclamações de João Gilberto, neste sentido, foram absolutamente coerentes com sua postura estética. Essas interferências
também são evitadas por meio de uma espécie de pacto de silêncio
estabelecido pela platéia e considerado como regra básica de boa
educação. Diferentemente de um show de rock (outro contexto), no
qual o silêncio do público sinaliza indiferença ou desprazer, a participação silenciosa dos ouvintes em recitais, concertos ou shows similares ao de João Gilberto significa adesão, cumplicidade, respeito
e, principalmente, disponibilidade auditiva: a música é o foco único
das atenções. Em seguida, decorrente dessa disponibilidade auditiva, há uma vivência de submissão do ouvinte, que cala seus desejos
individuais frente às obras e ao intérprete: na sala de concerto não
podemos escolher à vontade o repertório, mudar sua ordem, interromper ou fazer repetir ad infinitum os trechos que mais nos agradam (às vezes, conseguimos quando muito, um bis...), não podemos
acompanhar com assobios ou com batidas dos pés nem comentar
com os vizinhos alguma passagem interessante. Por fim, há que se
pensar na vivência compartilhada do risco, do momento único e irreversível em que a performance acontece. Tornamo-nos testemunhas auditivas de uma interpretação que nunca mais irá se repetir na
integralidade de seus componentes.
Os aspectos acima comentados não são apenas acessórios que
podem ser dispensados - eles são constituintes da escuta “estética”,
principalmente quando ela acontece no contexto de uma apresentação ao vivo.
Uma outra forma de freqüentação auditiva da música “pura”
pode se dar por meio de gravações. Neste caso, tanto podemos usufruir desse repertório de forma estética quanto funcional. Se, com
meu walkman, utilizo o elemento pulsante-percussivo da Tocata
opus 11 para piano do compositor russo Sergei Prokofieff, por
exemplo, para ordenar temporalmente meus movimentos em uma
sessão de ginástica, é claro que não estou, em princípio, realizando
uma escuta “artística” da obra. Mas, se minha intenção é ouvir esteticamente essa obra, a necessidade do silêncio e da disponibilidade
física e mental se apresenta como condição de realização. Apesar de
proporcionar o acesso a obras que jamais poderiam ser usufruídas
ao vivo e de ocupar em nossa vida auditiva um espaço muito maior
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do que aquele destinado aos concertos e shows, a gravação nos priva da vivência do contexto original e nos habitua a alguns comportamentos discutíveis. O primeiro deles é o perigo de acostumar o
ouvido com gravações feitas em estúdio que, por meio de mixagens,
ajustes e correções, trazem concretizado o desejo de perfeição. Essa
interpretação “perfeita” corre o risco de ser tomada como única possível e verdadeira, em face da qual todas as outras seriam consideradas falhas e assim nos esquecemos das contingências que envolvem o ato interpretativo. Em seguida, há como que uma imposição
de meus desejos à obra: posso zapeá-la, avançando, retrocedendo,
repetindo ou eliminando faixas, sem me importar com o fato de que
a unidade formal de uma Sinfonia exige que todos os seus Movimentos sejam ouvidos na seqüência e na integralidade idealizadas
pelo compositor. Por último, temos a perda da sensação acústica espacial, da amplitude de certas reverberações que só são percebidas
se estivermos fisicamente presentes no local onde essas vibrações
acontecem8. Por mais avançada que seja uma gravação do ponto de
vista tecnológico, ela jamais conseguirá restituir-nos a vivência de
envolvimento acústico que temos quando ouvimos, por exemplo,
um órgão de tubos em uma catedral.
As gravações do repertório funcional, quando originais, isto é,
sem retoques, agudizam a situação da falta do contexto. Talvez por
isso, esse repertório desagrade muitos ouvintes que, pela falta de
elementos, não conseguem penetrar no significado do mesmo e acabam ouvindo-o com os critérios de “música pura” erudita ocidental.
Aí, sem dúvida, críticas como “está desafinado, não tem forma ou o
ritmo está fora de compasso” são inevitáveis. Mas, por outro lado,
essas gravações são indispensáveis para o alargamento de nossos
horizontes culturais e existenciais. Como saber como soam os cantos dos monges tibetanos ou dos pigmeus africanos senão por meio
de CDs?
A distinção feita entre os hábitos que acompanham a escuta
da música ao vivo daqueles que se instalam quando ouvimos as
gravações não deve ser tomada como apologia ou condenação de
8

Refiro-me aqui, especialmente, à música acústica, mesmo a amplificada. Na música
eletroacústica, o problema se torna mais agudo pois, instaurando novas possibilidades de percepção acústico-espacial – entre elas a exploração do espaço quadrifônico
– sua reprodução em CD players comuns não permite ao ouvinte a vivência acústica
plena de suas propostas.
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uma forma ou outra de audição. Ambas são absolutamente necessárias e complementares. É preciso apenas não tomar uma pela outra,
cobrando de uma o que só a outra pode oferecer, e assim, aproveitar
ao máximo cada experiência auditiva em suas potencialidades e particularidades.
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RESENHA: PEDAGOGIA E PEDAGOGOS: PARA QUÊ?
Sandra Maria Albino Guillen

RESUMO
Há muito tempo vem se discutindo o curso de Pedagogia e a
formação dos pedagogos. José Carlos Libâneo trata, em cinco capítulos, da definição e da natureza da Pedagogia, explicitando seu objeto, suas relações com as demais ciências e os vários campos de
trabalho do pedagogo.
Palavras-chave: Resenha, Pedagogia, formação de pedagogos, campo de trabalho.
ABSTRACT
The debate over the pedagogic formation and the Pedagogy
course is an old one. José Carlos Libâneo, in five chapters, deals
with the concept and nature of Pedagogy, explaining its object, its
relationship to the other sciences and the many fields of activity for
the professional.
Key words: Review, Pedagogy, pedagogic formation, field of activity.
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RESENHA: PEDAGOGIA E PEDAGOGOS, PARA QUÊ?
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LIBÂNEO, José Carlos.
Pedagogia e Pedagogos, para quê?
2. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

Há muito tempo vem se discutindo o curso de Pedagogia e a
formação dos pedagogos. Libâneo, desde 1990, vem desenvolvendo
dois projetos paralelos e interligados: um trata da especificidade da
ciência pedagógica e formação do pedagogo e o outro visa à formação profissional de pedagogos e professores.
A discussão não se esgota e é ainda necessária mesmo depois
que os próprios pedagogos abriram mão de sua identidade profissional fechando a Associação Nacional de Supervisores Educacionais
e a Federação Nacional de Orientadores Educacionais ou quando
algumas Faculdades resolveram transformar o curso de Pedagogia
numa licenciatura para formar professores para o curso normal ou
para as séries iniciais do ensino fundamental.
O autor trata, nos cinco capítulos, da definição e da natureza
da Pedagogia, explicitando seu objeto, suas relações com as demais
ciências e os vários campos de trabalho do pedagogo.
CAPÍTULO I – O campo do conhecimento pedagógico e a identidade
profissional do pedagogo

Há quase vinte anos, o campo de estudo da Pedagogia, a identidade profissional do pedagogo, a estrutura do conhecimento pedagógico e o sistema de formação de pedagogos e professores estão
presentes no debate nas várias organizações científicas e profissionais de educadores. Entretanto, os resultados são muito modestos e
há muita dificuldade em se obter um consenso entre os educadores,
pois, muitos preconceitos e apego a teses ultrapassadas continuam a
trazer problemas, como por exemplo: considerar a docência como
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base da identidade profissional de todo educador, a divisão do trabalho na escola, a separação conteúdos-métodos, a escola como local
de trabalho capitalista. Junta-se a isso, os baixos salários, deficiências de formação, desvalorização profissional, falta de condições de
trabalho, falta de profissionalismo, entre outros. Fatores esses que
implicam na desqualificação acadêmica, caindo no total desconhecimento pelos docentes quanto à especificidade da Pedagogia.
O autor procura contribuir com o debate, trazendo subsídios
para a discussão sobre o campo científico da Pedagogia e o exercício profissional do pedagogo.
Faz-se necessário um conceito ampliado de educação e de Pedagogia. Os processos sociais contemporâneos e suas transformações consolidam o entendimento da educação como fenômeno plurifacetado que ocorre em muitos lugares, de forma institucionalizada ou não, sob várias modalidades. A complexidade da vida social e
a diversificação das atividades educativas, não poderiam deixar de
afetar a Pedagogia, tomada como teoria e prática da educação, pois
em várias esferas da sociedade surge a necessidade de internalização de saberes e modos de ação que levam a práticas educativas. Estamos diante de uma sociedade pedagógica que vem acentuando o
poder pedagógico em vários agentes educativos formais e nãoformais, sabendo-se que suas ações ocorrem na família, na escola,
nos meios de comunicação, nos movimentos sociais, grupos humanos organizados e em instituições não-escolares.
De fato o desenvolvimento tecnológico, o avanço científico e
a globalização exigem mudanças no processo produtivo e na organização do trabalho, mudanças no perfil profissional que acabam
afetando os sistemas de ensino. São requeridas novas habilidades do
trabalhador no âmbito das instituições capitalistas, com características economicistas tecnocráticas e competitivas. O pedagógico extrapola o âmbito escolar formal abrangendo a educação informal e
não-formal.
É preciso entender a Pedagogia como teoria e prática da educação. Ela é um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade, é uma diretriz orientadora
da ação educativa, expressando também suas finalidades sociopolíticas. Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento de indivíduos e grupos
na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado
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contexto de relações entre grupos e classes sociais. É uma prática
social que atua de forma individual e grupal, para realizar nos sujeitos as características de “ser humano”. Numa sociedade mareada
por relações de antagonismo e exploração de uns sobre outros, a
educação deve ter cunho liberativo, buscando a humanização plena.
Esses processos formativos constituem o objeto de estudo da
Pedagogia. Entretanto, o campo educativo é vasto já que a educação
ocorre na família, no trabalho, na rua, na fábrica, na comunicação,
na política e também na escola, constituindo diferentes manifestações e modalidades tais como: educação informal, não-formal e
formal intencional. A Pedagogia se ocupa da educação intencional,
contribui para a construção do ser humano numa determinada sociedade. Desta forma é possível destacar duas características fundamentais do ato educativo intencional: primeira, é uma atividade
humana intencional; segunda, é uma prática social.
A Pedagogia não é a única área científica que tem a educação
como objeto de estudo. Também a Sociologia, a Psicologia, a Economia, a Lingüística ocupam-se de problemas educativos sob a
perspectiva de seus próprios conceitos e métodos de investigação. A
Pedagogia trata o educativo propriamente dito e é ciência integradora das demais áreas. Não ocupa lugar hierarquicamente superior às
outras ciências da Educação, mas tem um lugar diferenciado. Ela integra os enfoques das diversas ciências numa aproximação global e
intencionalmente dirigida aos problemas educativos, convertendo os
saberes dessas ciências em saberes pedagógicos.
Em sua abordagem, o autor atribui ao curso de Pedagogia a
responsabilidade de formar o pedagogo stricto sensu, um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos: formal, não
formal e informal. Essa caracterização o distingue do profissional
docente, já que todos os professores poderiam considerar-se pedagogos lato sensu. É necessário formalizar uma distinção entre trabalho pedagógico e trabalho docente, separando curso de Pedagogia e
cursos de licenciatura.
Fica claro que ainda há grande confusão quanto ao entendimento do campo do conhecimento pedagógico e quanto à identidade
profissional do pedagogo. Tem razão o autor quanto à importância
de se distinguir trabalho pedagógico e trabalho docente, mostrando
a necessidade de se separar curso de Pedagogia e licenciaturas. Fazse necessário também entender que todo o trabalho docente é peda46
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gógico. Sem essa clareza desvirtua-se a identidade profissional do
pedagogo, caindo-se no reducionismo que tem levado a falsos argumentos contra a natureza epistemológica da Pedagogia.
CAPÍTULO II – Que destino os educadores darão à Pedagogia?

Neste capítulo o autor aborda o desenvolvimento dos estudos
de Pedagogia no Brasil, abrindo perspectivas de reconstrução dos
cursos de Pedagogia.
Libâneo apresenta uma proposta no VI Encontro Nacional da
ANFOPE, em julho de 1992, que assim se resume:
 As Faculdades teriam dois cursos: um formaria o pedagogo e
o outro, os licenciados para docência.
 A estrutura curricular teria uma base comum referente à teoria e fundamentação a uma parte específica referente a conhecimentos técnico-profissionais.
 Haveria a possibilidade, na organização curricular, de o pedagogo habilitar-se como docente e vice-versa.
 O pedagogo seria um profissional especializado, teria formação teórica, científica e técnica para atuar em diferentes setores.

Desta forma, o autor formaliza a distinção entre trabalho pedagógico, implicando a atuação em um amplo leque de práticas
educativas e trabalho docente, a forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na escola.
Numa breve referência histórica, vimos que a primeira regulamentação do curso de Pedagogia no Brasil aconteceu em 1939,
com a formação do bacharel em Pedagogia e isto se mantém em legislações posteriores. A última regulamentação existente, Parecer
CFE 252/69, abole a distinção entre bacharelado e licenciatura, mas
mantém a formação de especialistas. Mantendo o propósito de
“formar o especialista no professor”, o formando no curso de Pedagogia recebe o título de licenciado.
Nas décadas de 70 e 80, surgem as iniciativas de repensar o
curso de Pedagogia, com destaque ao movimento de reformulação
na ANFOPE, sem diferenciar a formação do professor e do especialista, provocando um esvaziamento quanto às habilitações do curso
e descaracterizando a formação do pedagogo stricto sensu. Algumas
faculdades suspendem as habilitações convencionais, investindo
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num currículo que privilegie a formação de professores, usando
como justificativa a divisão do trabalho e o controle segundo o modelo capitalista que leva à fragmentação da prática pedagógica; porém, outras instituições de ensino superior mantêm as características
do Parecer CFE 252/69, enquanto outras gostariam de reformulações, retomando a formação do pedagogo stricto sensu. Em outras
palavras, discute-se ainda a tarefa de atribuir ao curso de Pedagogia
a formação do professor para as séries iniciais do Ensino Fundamental, em nível superior.
Somam-se a essas discussões as peculiaridades da história da
educação brasileira. São grandes as influências do escolanovismo e
do tecnicismo que tendem a uma visão cientificista, a psicologização, retirando da Pedagogia seu caráter ético-normativo e disciplina
integradora. Na tentativa de encontrar saídas, é necessário que alguns temas continuem sendo discutidos, tais como a especificidade
do conhecimento pedagógico, a identidade profissional do pedagogo, a necessidade do pedagogo na escola e a pertinência das habilitações.
Nessa perspectiva, é importante reforçar que o trabalho pedagógico não se reduz ao escolar e docente, embora todo trabalho docente seja pedagógico. Portanto, a base comum de formação do
educador deve ser expressa em conhecimentos ligados à Pedagogia
e não à docência. A base da identidade profissional do educador é a
ação pedagógica e não a ação docente.
Assim, o campo de conhecimento pedagógico pode ser agrupado em três áreas:
 Conhecimento científico e filosófico da educação.
 Conhecimento específico da atividade pedagógica.
 Conhecimento técnico-profissional específico conforme o
âmbito da atuação profissional.

A contemporaneidade mostra uma “sociedade pedagógica”,
revelando amplos campos e atuação pedagógica: a escolar e a extraescolar.
No campo de atuação pedagógica podemos distinguir três tipos:
 Professores do ensino público e privado, de todos os níveis
de ensino, exercendo atividades correlatas fora da escola
convencional;
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 Especialistas da ação educativa, operando em níveis centrais,
intermediários e locais dos sistemas de ensino;
 Especialistas em atividades pedagógicas paraescolares, atuando em órgãos públicos, privados e públicos não-estatais.

No campo de atuação extra-escolar distinguem-se:
 Técnicos que desenvolvem atividades pedagógicas (nãoescolares) em órgãos públicos, privados e públicos nãoestatais, ligados à empresa, à cultura, aos serviços de saúde,
etc.
 Formadores ocasionais que ocupam parte do seu tempo a supervisionar, ensinar trabalhadores, orientar estágios, etc.

Após a análise do autor em relação ao lugar da Pedagogia entre as ciências da Educação, bem como às áreas de atuação do pedagogo, verifica-se a necessidade de se repensar a formação docente e
a formação do pedagogo, numa visão crítica, do ponto de vista histórico-social, reavaliando os objetos sociopolíticos da educação, que
tipo de homem queremos formar para atuar numa sociedade tão
marcada por contradições. É necessária uma visão ampla da educação para enfrentar os desafios que o mundo contemporâneo nos
apresenta.
CAPÍTULO III – Os significados da educação, modalidade de prática educativa é a organização do sistema educacional

O autor propõe alguns significados do termo educação e também algumas críticas. A educação, segundo os conceitos correntes,
é vista como algo que se repete, que se reproduz, algo imutável –
seria sempre a mesma para uma sociedade sempre igual. Realmente,
ela tem uma função adaptadora ao meio natural e social. As gerações adultas têm a tarefa de transmitir às mais novas os conceitos,
experiências e modos de agir da humanidade decorrente da relação
do homem e do meio natural e social. É na interação com o meio e
pela experiência que o indivíduo desenvolve suas funções cognitivas.
Existem diversas definições de educação, tão variadas quantas
são as correntes e autores que se dedicam ao seu estudo. Porém, há
quase uma unanimidade em considerar a educação como um processo de desenvolvimento, se diferenciando apenas em dois aspectos:
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1o) se esse processo é interno ou depende do ambiente ou da
ação dos dois;
2o) qual a finalidade que se busca.
Apresentadas as diversas concepções, o autor coloca a necessidade de uma reflexão crítica com o intuito de superar a antinomia
entre fins individuais e fins sociais da educação.
Na concepção histórico-social, desenvolvida na tradição socialista-marxista, há uma crítica radical à educação individualista,
pois a consideram como produto do desenvolvimento social, determinada pelas formas de relações sociais de uma dada sociedade.
Essa dependência em relação às formas sociais, econômicas e
políticas de uma sociedade nos mostra que os objetivos e conteúdos
da educação não são idênticos, mas variam ao longo da história, determinados pelas relações sociais, pelas formas econômicas e pelas
lutas sociais.
Nesta concepção crítico-social, num sentido amplo, a educação compreende o conjunto dos processos formativos que ocorrem
no meio social, intencionais ou não, sistematizados ou não, institucionalizados ou não. Num sentido estrito, educação é a forma intencional de promoção do desenvolvimento individual e de inserção
social dos indivíduos, envolvendo a educação escolar e extraescolar.
Assim, o autor tenta dar à educação uma definição: como atividade intencional, é uma prática social que sofre influência do
meio social sobre os indivíduos numa relação ativa com o meio natural e social, potencializando essa atividade humana para torná-la
mais rica e produtiva.
Educação também pode adquirir outros sentidos: instituição,
processo e produto.
A educação como instituição social é vista como estrutura organizacional e administrativa, seja de todo o sistema educacional ou
como funcionamento interno de cada instituição.
A educação-processo corresponde à ação educadora, às condições e modos pelos quais os sujeitos aprendem.
Enquanto produto tem o sentido de mostrar os resultados obtidos de ações educativas, ou seja, como conseqüência do processo
educativo, surge o sujeito educado.
Até agora, tentou-se explicitar o termo educação numa visão
globalizante. Faz-se mister distinguir setores, instâncias e organiza50
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ção das esferas que constituem os serviços educacionais.
O sistema educacional compreende o conjunto de instituições
educativas intencionais, de tipo formal ou não-formal, incluindo
princípios filosóficos, éticos, políticos, leis e normas. A educação
formal compreende escolas, cursos de aperfeiçoamento, treinamento
e outros e a educação não-formal abrange organizações políticas,
profissionais, científicas, culturais, etc. Já a educação informal possui caráter não-intencional e não-institucional envolvendo família,
igreja e trabalho.
O autor, considerando a educação como objeto de estudo da
Pedagogia, procura defender o espaço desta ciência, como campo
específico da prática escolar em conjunção com as outras ciências
sociais. Faz uma análise crítica dos objetivos e conteúdos da educação, partindo de uma visão ampliada do termo e ressaltando a inserção das práticas educativas nas relações sociais.
CAPÍTULO IV – Educação: Pedagogia e Didática - O campo investigativo da Pedagogia e da Didática no Brasil: esboço histórico e
busca de identidade epistemológica e profissional

Nesse texto, o autor tem o objetivo de argumentar em favor da
unidade entre o pedagógico e o didático, reconhecendo a didática
como disciplina pedagógica.
Existe, ainda hoje, uma falta de tradição teórica dos estudos
pedagógicos em conseqüência da desvalorização social e econômica
da profissão docente, do descaso com que a educação é tratada pelos governos e pela própria desqualificação acadêmica na área.
A educação, certamente é um fato da vida individual e social;
portanto, é objeto de estudo e possui um campo de investigação. Porém, há razões para se perguntar se a Pedagogia pode se qualificar
como “ciência”. Ao longo da história, surgiram quatro concepções a
respeito do estudo científico da educação:





Pedagogia, única ciência da educação;
Ciência da educação;
Ciências da educação (excluindo a Pedagogia);
Ciências da educação (incluindo a Pedagogia).

Vamos analisar essas considerações ao longo da história dos
estudos pedagógicos no Brasil.
Têm sido numerosas as discussões sobre o curso de Pedagogia
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e os cursos de formação de professores no Brasil. Os impasses em
torno da identidade da ciência pedagógica decorrem: da forma como
tem ocorrido a transferência e assimilação de paradigmas e modelos
teóricos de outros contextos, e a ausência de tradição de estudos especificamente pedagógicos.
O período áureo da Pedagogia tradicional aconteceu desde os
Jesuítas até o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, inicialmente com influência católica e, depois, herbatiana e positivista.
Tinha caráter de ciência unitária, cujo objeto formal era a educação
do homem.
Depois, com o movimento da Escola Nova, a Pedagogia se
divide em geral e especial, sendo considerada por alguns pedagogos, uma parte da Pedagogia propriamente dita, e a outra, a Didática. As bases teóricas do escolanovismo aumentam o “cientificismo”
fruto do positivismo, em contraposição ao caráter metafísico da Pedagogia tradicional.
Essas idéias permanecem, mas, vão sendo influenciadas pelo
“tecnicismo educacional”; como conseqüência, o pensamento educacional dominante afeta o desenvolvimento teórico do campo científico da Pedagogia:
Afasta-se a concepção de ciência unitária, ao mesmo tempo
em que introduz a concepção de ciência da educação;
Tende a caracterizar os “estudos pedagógicos” como sendo
destinados à preparação de professores e de técnicos e não como investigação científica da Pedagogia como campo teórico;
Atribui ao trabalho pedagógico a conotação tecnicista;
Em nível superior, cria a ambigüidade: preparação de professores ou formação de especialistas.
Depois disso, as Reformas e os Pareceres deixam mal resolvidas as licenciaturas, persistindo a dualidade do curso entre formar o
pedagogo não-docente e o professor dos cursos de magistério e das
séries iniciais. No final da década de 1970, faltou pouco para que o
curso de Pedagogia fosse extinto e com ele a profissão de pedagogo.
Nesta mesma época, os educadores progressistas conquistam cada
vez mais espaço no cenário nacional e criam movimentos pela reformulação dos cursos de formação de educadores envolvendo toda
sociedade brasileira. Lutam por uma educação voltada para a transformação social, pela valorização da escola pública e do magistério,
propondo uma redefinição e a busca da identidade do curso de Pe52
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dagogia.
Persiste, hoje no Brasil, o impasse quanto à especificidade do
curso de Pedagogia e sobre a formação do pedagogo. Vivemos um
grande paradoxo: enquanto assistimos à pedagogização da sociedade com o impacto das inovações tecnológicas, no meio educacional,
a Pedagogia encontra-se no descrédito, junto com a atividade docente. A Pedagogia, assim como outras ciências, realiza atividades
envolvendo relações entre pessoas e grupos sociais, possuindo assim uma intencionalidade, voltada para finalidades formativas, implicando um comprometimento moral e político de seus agentes.
Tem razão o autor, quando considera os caminhos da formação humana no mundo contemporâneo mais espinhosos, principalmente
por vivermos períodos de tantas incertezas, porém, não devemos renunciar à necessidade de formar sujeitos racionais, pela valorização
da razão crítica, ao resgate do sentido da busca da autonomia e
afirmação de uma ciência conectada ao contexto social e cultural.
Torna-se imperativa a reconstrução da Pedagogia, paralelamente à
reorganização da formação inicial e continuada de professores para
o ensino fundamental e médio, resgatando as tarefas sociopolíticas
da educação.
CAPÍTULO V – Pedagogia e modernidade: Presente e futuro da escola

O mundo contemporâneo, marcado por novas realidades econômicas, políticas e culturais, cria novas expectativas em relação às
tarefas da escola. Vivemos num mundo marcado por dúvidas e incertezas entre as quais: seria possível acreditar que a escola seja o
lugar de desenvolvimento da razão humana, base para a liberdade
intelectual e política?
O paradoxo que coloca a Pedagogia, por um lado, em alta na
sociedade, por outro lado, em baixa em setores intelectuais e profissionais do meio educacional, é mais expressivo do que parece. Ele
revela algo que há muito tempo se diz: muda a sociedade e, somente
mais tarde, muda a educação.
Torna-se fundamental situar a Pedagogia como disciplina que
trata, de forma intencional e globalizada, dos problemas educativos,
ou seja, dos processos formativos que favoreçam o desenvolvimento dos indivíduos, através de sua cultura e da transmissão e assimilação ativa das experiências acumuladas.
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Após análise de alguns autores sobre o tema modernidade/pós-modernidade, Libâneo sintetiza a sua maneira, sob diversos
enfoques:
Do ponto de vista filosófico, o Pós-modernismo rejeita certas
idéias iluministas que consideram a existência de uma natureza humana essencial. Em troca dessas categorias universais haveria ações
de sujeitos individuais ou de grupos particulares, ou seja, diferenças
culturais, étnicas e raciais. Os pós-modernos criticam também uma
elite intelectual que se julga dona do destino da sociedade. Acreditam na pluralidade cultural e social, a partir de configurações particuladas de espaço, lugar, tempo e poder.
Do ponto de vista econômico, há desconcentração do capital e
transformações técnico-científicas que afetam o sistema produtivo,
exigindo mão-de-obra qualificada, uso mais amplo do conhecimento, da informatização e dos sistemas de comunicação.
Do ponto de vista político, há uma descrença no EstadoNação causada pelo multinacionalismo das empresas e uma desconfiança à prática política convencional. Crescem movimentos particularistas, setorizados dando conotação diferenciada à política.
Do ponto de vista cultural, há mudanças nas formas de produção, circulação e consumo da cultura. A sociedade está saturada de
mensagens da mídia que não têm correspondência com valores humanos, dignidade, luta política, ideologia, etc.
Em suma, a modernidade produziu valores positivos, mas
produziu também injustiças, desigualdades, ilusões e exclusão social. A pós-modernidade pode ajudar a cobrar o que a modernidade
prometeu e não cumpriu, através de uma Pedagogia crítica que continue garantindo o desenvolvimento intelectual e afetivo da juventude, o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, possibilitando condições de liberdade e autonomia, e a formação para a cidadania crítica e participativa.
Essa condição pós-moderna e o contexto da globalização
mostram a necessidade de estratégias de superação das desigualdades sociais, de fortalecimento dos espaços de participação da sociedade e das condições básicas de saúde e emprego, buscando uma
educação básica de qualidade que atenda objetivos como: preparação para o mundo do trabalho, formação para cidadania crítica e
formação ética.
A democracia econômica e política só se constrói enfrentando
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os desafios da justiça social, e o mais importante entre todos é a
oferta de educação pública de qualidade.
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REPENSANDO A FORMAÇÃO DOCENTE
Antônio Carlos Will Ludwig

RESUMO
Este trabalho trata da competência técnica do professor e de
seu compromisso político. A competência técnica é por nós entendida aqui como a capacidade para fazer com que os alunos da rede
pública do ensino fundamental, os quais, em sua maioria, pertencem
aos segmentos populares da sociedade, aprendam realmente os conteúdos previstos para serem aprendidos. Por sua vez, entendemos o
compromisso político pelo ângulo progressista, cujo significado diz
respeito à opção preferencial para ensinar tais alunos. Para realizálo pautamo-nos em algumas experiências de formação e trabalho
docente que já constituíram nosso objeto de pesquisa. Pudemos verificar, por meio de tais experiências, que é insuficiente a competência técnica desses professores e o compromisso político progressista parece não fazer parte do seu rol de qualidades. Estas constatações nos possibilitaram inferir que a formação recebida por eles, nos
cursos de graduação, foi muito precária.
Palavras-chave: Formação docente, compromisso político progressista, trabalho docente.
RESUME
Ce travail s‟occupe de la compétence téchnique du professeur
et de son engagement politique. Elle est la capacité de faire que les
étudiants des écoles publiques de l‟enseignement fondamental qui,
dans sa majorité, appartiennent aux couches sociales populaires,
apprennent vraiment les contenus prévus. Aussi, l‟engagement
politique du point de vue progressiste aide l‟option préférentielle
pour enseigner à ces étudiants. Pour l‟accomplir, nous nous
appuyons à quelques expériences de formation et de travail
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pédagogique qui ont dejà constitué notre objet de recherche. Nous
avons pu vérifier, à travers ces expériences, que seulement la
compétence technique de ce professeur n´est pas suffisante et que
l‟engagement politique progressiste paraît ne pas faire partie de sa
liste de qualités. Ces constatations nous ont permis inférer que la
formation reçue par ce professeur, dans le cours de graduation, a été
très précaire.
Mots clé: La formation du professeur, l‟engagement politique
progressiste, travail pédagogique.
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Desde há muito tempo, os estudiosos da formação e da prática
docente vêm denunciando a pouca competência de nossos professores em fazer os alunos aprenderem. Normalmente, o deficiente preparo que eles receberam em cursos de graduação é apontado como
uma das principais causas.
Em relação ao ensino básico, a aprendizagem dos alunos nas
escolas privadas é bem menos problemática do que nas escolas públicas. Isto se deve a vários fatores, tais como o número reduzido de
discentes por classe, a disponibilidade de recursos pedagógicos, a
privilegiada origem social dos alunos e o interesse da família no o
desempenho escolar de seus filhos.
Nestas escolas, a pouca competência do professor é compensada pela presença de tais fatores. Por sua vez, os docentes que nela
trabalham tendem a continuar estudando para conseguir permanecerem empregados. Além disso, é óbvio que os dirigentes das escolas
privadas tendem a selecionar e a manter aqueles professores que
consideram mais qualificados para a função.
A realidade das escolas públicas é bem diferente. Nelas escasseia ou falta material pedagógico apropriado, os pais raramente entram em contato com os professores ou com a direção para se inteirarem da vida escolar de seus filhos, a quantidade de alunos em sala
encontra-se bem além da expectativa docente e a grande maioria
dos discentes origina-se dos setores populares. Nestes estabelecimentos não são incomuns os atos de vandalismo e as condutas
agressivas. Os professores, por sua vez, têm que lecionar muito devido ao baixo valor financeiro da aula, o que dificulta e até impede
sua participação em programas de aperfeiçoamento.
Esta comparação nos permite inferir que é bem menos difícil
e bem mais agradável ao professor ensinar nas escolas particulares.
Levando em conta as peculiaridades da escola pública e, principalmente, o tipo de formação que os profissionais do magistério vêm
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recebendo é possível deduzir que a maioria deles não tenha preferência em nelas lecionar.
As instituições de formação docente não estão sendo capazes
de preparar um profissional que tenha a competência técnica adequada para lidar com os alunos das classes populares. É imprescindível para a aquisição desta competência a assunção de um compromisso político progressista, o qual deve existir, antecipadamente,
nos dirigentes e responsáveis diretos pelo preparo desse profissional.
O compromisso político progressista, como não poderia deixar de ser, tem por base a ideologia progressista. Sua característica
essencial é a de conceber o homem como um ser livre e racional,
capaz de produzir uma organização comunitária desprovida de coação e sustentada pela cooperação espontânea de todos aqueles que a
ela pertencem. São expressões marcantes dessa ideologia o socialismo e o anarquismo.
A ideologia oposta ao progressismo é o conservadorismo. Esta ideologia assenta-se no pressuposto dos limites humanos. Assim
sendo, aqueles que a seguem valorizam a coação como instrumento
necessário para a manutenção da ordem social, pois caso contrário,
segundo eles, haveria o predomínio do caos. O liberalismo e o neoliberalismo constituem doutrinas destacadas do conservadorismo.
O progressismo e o conservadorismo também podem ser denominados, respectivamente, pelos termos esquerda e direita. O critério singular para distingui-los diz respeito ao tema da igualdade
entre os homens. Assim sendo, os conservadores ou direitistas são
pessoas pouco preocupadas com as desigualdades sociais, enquanto
que os progressistas ou esquerdistas são muito sensíveis a ela. Isto
não significa que os primeiros pretendem preservar e os segundos,
eliminar todas as desigualdades, mas sim que os conservadores são
bem mais inigualitários, e, os progressistas, extremamente igualitários. O ideal da igualdade é o elemento fundamental que motiva, estimula e sustenta as lutas que os esquerdistas realizaram e continuam realizando.
A queda do muro de Berlim, a derrocada do socialismo real,
os abalos que incidiram no Welfare State, a expansão do neoliberalismo e o avanço da globalização, até um passado recente, foram
capazes de conter as lutas empreendidas pelos progressistas. Entretanto, o vertiginoso crescimento da exclusão e da marginalidade, o
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aumento da pobreza nos países periféricos e a estagnação econômica mundial estão conferindo um novo alento aos progressistas.
Representantes das mais importantes organizações financeiras
internacionais estão fazendo sérias críticas à sua forma de atuação;
políticos da social democracia estão retornando ao governo na Europa; candidatos da esquerda estão sendo eleitos para dirigir países
na América Latina; as Organizações Não Governamentais multiplicam-se aceleradamente. Estes novos acontecimentos estão criando
um cenário adequado para colocar novamente os progressistas na linha de frente, tendo em vista a luta pelas transformações sociais superadoras das múltiplas desigualdades.
Este cenário é bastante apropriado também à emergência da
educação progressista, que tem por objetivo libertar as camadas populares do processo de opressão a que se encontram submetidas. A
consecução de tal objetivo implica instrumentalizar os estudantes
desprivilegiados com os conteúdos que os segmentos dominantes
possuem, ou seja, aquela parte considerada mais importante do saber acumulado pelo homem no decorrer da história. Ela visa, portanto, a superar a desigualdade de conhecimento desses estudantes
em relação àqueles oriundos dos segmentos favorecidos da sociedade.
A real assimilação desses conteúdos possibilita aos jovens dos
segmentos desfavorecidos competirem de modo igual com os jovens das classes privilegiadas por vagas no mercado de trabalho
pós-fordista. No entanto, a finalidade principal é transformá-los em
cidadãos ativos, comprometidos com a transformação da sociedade
e do sistema capitalista, uma vez que este modo de produção não é
o último da história.
Sendo o momento atual propício à educação progressista, fazse necessária a presença maciça de professores sintonizados com
suas diretrizes. Uma delas é a questão da quantidade que, em nosso
país, já está praticamente resolvida no que se refere ao ensino fundamental. Outra diz respeito ao problema da qualidade, que leva em
conta a efetiva incorporação dos conteúdos por parte dos alunos
desfavorecidos. Pode-se dizer que até o momento pouca coisa foi
feita para melhorar esta qualidade. Diversas medidas devem ser
postas em prática para garanti-la, mas a adequada formação docente
evidencia-se como a principal delas.
Se o professor não possui os conhecimentos e as habilidades
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necessárias para ensinar as crianças dos setores desprivilegiados da
sociedade, não resta dúvida de que ele sentirá sérias dificuldades no
exercício do magistério, principalmente porque terá em classe um
percentual significativo de alunos que apresentam os mais variados
tipos de distúrbios de aprendizagem. A expressiva quantidade de estudantes que necessita de recuperação, repete o ano e se evade da
escola tem íntima relação com a pouca capacidade do professor em
lidar com essa clientela.
A deficiente formação do professor deve muito a um tipo de
currículo que privilegia a cultura dominante. Sabe-se, entretanto,
que tal currículo vem sofrendo modificações, e os conflitos e as resistências que persistem na prática pedagógica têm colaborado para
a sua transformação.
É imprescindível que o processo formativo docente leve em
conta a origem social dos alunos da rede pública, sua cultura, as experiências de vida por que passam, bem como seus interesses e aspirações. É necessário, também, que esse processo seja capaz de incutir no futuro professor a crença de que as crianças das classes populares também são capazes de aprender os conteúdos previstos, porquanto a descrença nessa capacidade tende a contribuir para o seu
precário rendimento escolar.
O compromisso político progressista, no âmbito educativo,
diz respeito, portanto, à opção preferencial para ensinar os alunos
dos setores desfavorecidos da sociedade que, tal como dissemos anteriormente, refere-se a uma atitude assumida por aqueles que respondem pelo processo formativo docente. Somente os educadores
comprometidos com os segmentos desprivilegiados têm condições
de planejar e concretizar um programa preparatório que incuta no
psiquismo dos futuros professores esta opção preferencial.
A competência técnica para ensinar as crianças das classes
populares e o compromisso político de preferir lecionar para elas,
são duas qualidades essenciais que todo professor deve ter. Naquele
docente em que ambas encontram-se presentes, a competência técnica tenderá a reforçar o compromisso político, e este, por sua vez,
inclinar-se-á a fazer que o docente aperfeiçoe essa competência.
Observe-se entretanto que a competência técnica e o compromisso político são distintos. É possível ter o primeiro sem o segundo. Entretanto, dificilmente, um professor que tenha compromisso
político não possua ou venha a possuir competência técnica. A pior
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e indesejável situação é aquela na qual o docente apresenta uma deficiente competência técnica aliada a uma ausência de compromisso
político.
Um determinado docente, por exemplo, pode demonstrar possuir uma boa capacidade para ensinar os alunos dos segmentos populares sem que a motivação que o levou a adquiri-la tenha sido a
opção de lecionar para eles. Esta capacidade pode ter sido conquistada por meio de da participação em programas de aperfeiçoamento
oferecidos a ele de forma gratuita e com dispensa do trabalho, ou
como uma exigência da direção da escola onde leciona. No entanto,
o longo contato com esses alunos e principalmente o sucesso em fazê-los aprender pode ser capaz de mantê-lo nesta função.
Outro professor que não demonstra possuir uma boa capacidade para ensinar os alunos desprivilegiados, mas que por determinados motivos veio a desenvolver uma predisposição duradoura de
apreço a tais alunos tenderá a empenhar-se na aquisição das habilidades necessárias para fazê-los aprender de maneira efetiva, além
de continuar ao lado deles por muito tempo.
No primeiro caso, a competência técnica que garante sucesso
no ato de ensinar, bem como o longo tempo passado junto aos alunos, o qual favorece a criação de laços afetivos com eles, contribuem para que o professor permaneça motivado a trabalhar com esses
alunos. Tal professor, entretanto, carece de uma opção ideológica
consciente. Em relação ao segundo caso, o professor sabe que é
pouco capaz, mas devido à sua opção ideológica esforça-se para adquirir competência, ser bem sucedido em sua tarefa e, conseqüentemente, permanecer lecionando. Acreditamos que esta opção ideológica ou compromisso político progressista seja um elemento de
suma importância para garantir o empenho do professor, a continuidade de seu trabalho e o êxito da aprendizagem dos alunos das classes populares.
Entendemos que não é fácil, por meio de cursos, fazer que os
professores assumam esse compromisso. Tal dificuldade se potencializa mais ainda se considerarmos a história da preparação dos professores. Tanto a formação inicial quanto a continuada, pelo menos
em nosso país, está pautada, basicamente, na aquisição ou aperfeiçoamento dos conteúdos conceituais ou procedimentais. A parte
afetiva, que inclui a aprendizagem ou a mudança de atitudes, é pouco considerada. Os programas preparatórios de docentes não privi62
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legiam a atitude relativa à opção preferencial para ensinar os alunos
dos segmentos desfavorecidos da sociedade.
Os estudos de psicologia já revelaram que as atitudes impregnam a totalidade do processo educacional e ocupam um papel central na aprendizagem. Elas guiam os processos cognitivos e perceptivos que produzem a aprendizagem. O valor que o aluno atribui ao
que lhe é ensinado influi de maneira decisiva em seu ato de aprender.
As atitudes, enquanto predisposicões duradouras para pensar,
sentir, perceber a agir de determinada maneira em relação a um objeto social, são fundamentais ao indivíduo, pois servem para orientar sua conduta na vida em sociedade. A participação do indivíduo
na comunidade a que pertence depende da quantidade e qualidade
das respostas que emite em relação a outras pessoas, instituições e
situações específicas. O grau de envolvimento e a quantidade de esforço que aplica em suas atividades cotidianas depende, fundamentalmente, de suas atitudes.
Sabemos que desenvolver ou mudar atitudes é uma tarefa extremamente complexa. A aquisição de atitudes decorre do processo
de socialização que inclui procedimentos imitativos e reações condicionadas estabelecidas pela aplicação dos reforçadores positivos e
negativos. Entretanto, esta complexidade não pode desanimar os
responsáveis pela formação docente. Não só a atitude que estamos
abordando, mas outras também devem ser relacionadas para serem
ensinadas e aprendidas. Não podemos esquecer que a omissão de
nossa parte será compensada pelo currículo oculto da escola, que
contribui significativa e vigorosamente para a formação de atitudes.
Estas considerações relativas às atitudes se fizeram necessárias para entendermos melhor as análises que serão feitas a partir de
agora. Na seqüência apresentar-se-ão alguns dados colhidos em
pesquisas realizadas, pertinentes à formação e à prática pedagógica
de professores, que estão relacionados ao dualismo competência
técnica e compromisso político.
Uma dessas pesquisas refere-se a um estudo de caso realizado
há alguns anos num Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, localizado numa cidade do interior do Estado
de São Paulo, o qual, na época, agregava mais ou menos quatrocentos alunos. Tal estudo foi concretizado por meio das técnicas de entrevista e questionário. Considerar-se-ão algumas perguntas do
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questionário por serem muito elucidativas.
Na primeira questão, perguntou-se aos alunos se eles achavam
que em nossa sociedade predominava a desigualdade entre as pessoas. Todos responderam de maneira afirmativa, revelando, portanto, um alto nível de conhecimento da realidade social.
Logo a seguir, ou seja, na segunda questão, indagou-se-lhes se
achavam que seria possível fazer alguma coisa para diminuir essa
desigualdade. Aproximadamente, noventa por cento dos alunos disseram que sim. Porém a leitura das respostas revelou que eles não se
colocaram como agentes das ações que visavam a diminuí-la. Eles
transferiram essa responsabilidade para os governantes do nosso país, assumindo, portanto, uma atitude muito passiva frente a um fato
de tamanha relevância.
Esta passividade foi confirmada na terceira questão. Nela perguntou-se se eles achavam que as pessoas possuíam um destino a
ser cumprido. A maioria dos alunos respondeu que sim. Inferiu-se
que a crença num destino transcendentalmente estabelecido foi um
aspecto importante da subjetividade deles e deve ter concorrido para
justificar a quase ausência de reação pessoal contra a desigualdade.
Na quarta questão perguntou-se se eles vinham participando
de algum grupo que desenvolvia ações em benefício das pessoas
necessitadas. Apenas um quarto dos alunos respondeu que sim. No
entanto, o conteúdo das respostas mostrou que esta pequena minoria
realizava apenas ações assistenciais que não contribuíam para que
os indivíduos carentes deixassem de ser excluídos e se transformassem em cidadãos.
As respostas fornecidas pelos alunos a estas quatro primeiras
questões, denominadas gerais, permitiram inferir que os mesmos
apresentavam uma postura conservadora.
A quinta questão interrogava os futuros professores, se eles,
por iniciativa própria, estavam estudando assuntos que os capacitavam a lidar com alunos pobres, carentes, de periferia. Trinta e sete
por cento deles afirmaram que sim. De acordo com os argumentos
apresentados inferiu-se que os mesmos estavam cientes da clientela
para a qual iriam lecionar, bem como perceberam que era importante dominar tais assuntos. Observe-se entretanto que a perspectiva de
êxito profissional permeava toda a argumentação, revelando, que
essa minoria encontrava-se preocupada consigo mesma em detrimento do sucesso escolar desses alunos.
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Na sexta questão perguntou-se se, depois de formados, caso
pudessem escolher, pretenderiam lecionar em escolas integradas por
crianças pobres, carentes, de periferia ou das classes média ou alta.
Apenas trinta e dois por cento optaram lecionar para as crianças
desprivilegiadas. A grande maioria escolheu ministrar aulas para os
alunos oriundos dos segmentos favorecidos da sociedade. Novamente, a preocupação com o sucesso profissional apareceu claramente nas respostas.
A sétima questão inquiria os alunos se eles, depois de formados, pretendiam aprofundar-se em estudos que visavam a torná-los
mais capazes para ensinar as crianças pobres, carentes, de periferia.
Somente três por cento do total responderam de maneira afirmativa.
A quase totalidade deles optou pela dedicação aos estudos que proporcionassem competência para trabalhar com crianças de qualquer
origem social. Tal opção, sem dúvida alguma, confirmou a tendência pragmática das respostas anteriores.
Na oitava questão solicitou-se aos discentes opinarem a respeito da principal tarefa do professor na atualidade. Três alternativas foram apresentadas a eles, sendo que a última estava escrita da
seguinte forma: fazer que os alunos pobres, carentes, de periferia
aprendam os conteúdos socialmente valorizados. Apenas sete por
cento do total escolheram esta alternativa. A grande maioria optou
por uma tarefa de cunho liberal, relacionada ao desenvolvimento
das potencialidades do aluno.
As respostas fornecidas pelos alunos a estas quatro últimas
questões, denominadas específicas, de modo semelhante às quatro
primeiras, gerais, tiveram o mérito de reafirmar o perfil político
conservador desses alunos. De fato, na análise não se encontraram
indícios de que esses alunos estivessem atuando em prol da diminuição das desigualdades sociais, ou pelo menos se encontrassem,
genuinamente, motivados para implementarem ações destinadas a
diminuí-las, especialmente, no que se referia ao futuro exercício das
atividades de magistério.
Em relação à competência técnica adquirida por estes futuros
professores, verificou-se que o currículo que os preparava, ou seja,
o conjunto de atividades desenvolvidas no centro de formação e fora dele, no caso, os estágios, visava a conferir uma habilitação geral
entendida como competência para trabalhar com um tipo genérico
de criança. Não se encontrou nele um grupo específico de matérias,
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práticas ou conteúdos destinados a formar um docente que fosse capaz de produzir, efetivamente, a aprendizagem dos alunos oriundos
dos setores desfavorecidos da sociedade.
As entrevistas realizadas junto aos professores que lecionavam nesse centro revelaram que os mesmos não tinham a preocupação de planejar e concretizar programas voltados para a formação
de um profissional que fosse competente para ensinar as crianças
das classes populares. Quase todos afirmaram que a formação que
receberam nos cursos universitários não lhes proporcionava condições para idealizar e pôr em prática um curso dotado dessa característica.
Recentemente concretizou-se outra pesquisa junto aos professores da rede pública municipal de uma cidade de médio porte,
também localizada no interior do Estado de São Paulo. Seu objetivo
foi o de identificar a quantidade de alunos das quatro séries iniciais
do ensino fundamental que apresentavam dificuldades de aprendizagem, bem como os tipos delas.
Para fazer este levantamento, utilizou-se um questionário estruturado, ou seja, composto de perguntas, em que cada professor
teve apenas o trabalho de assinalar a resposta ou redigi-la de maneira breve. Trezentos e vinte docentes, que lecionavam para dez mil
alunos, responderam as perguntas nele contidas.
Esta pesquisa indicou que mais de um quarto dos alunos possuía dificuldades de aprendizagem, e as mais constantes foram a desatenção e o atraso no acompanhamento do ritmo da classe. Esta
quantidade situa-se próxima ao ponto mais alto da escala relativa ao
nosso país que oscila entre quinze e trinta por cento.
Outro resultado apontado por ela foi o de que os tipos de dificuldades de aprendizagem apresentados pelos alunos foram os
mesmos em todas as séries, variando apenas o posicionamento na
ordem de seqüência. Isto significa que algumas dessas dificuldades
foram suavizadas e outras agravadas no decorrer dos quatro anos
escolares. Conseqüentemente, inferiu-se que a competência técnica
dos professores para tratar as dificuldades de aprendizagem dos alunos revelou-se muito insuficiente.
Esta inferência encontrou respaldo empírico nas respostas que
os docentes deram a uma das perguntas do questionário. Nela era
indagado se eles consideravam-se suficientemente capazes para sanar as dificuldades de aprendizagem apresentadas por seus alunos.
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A maioria deles respondeu de maneira negativa.
Ela encontrou respaldo também em outras respostas apresentadas pelos professores. Questionados se estavam conseguindo sanar as dificuldades de aprendizagem apresentadas por seus alunos, a
quase totalidade respondeu que estavam conseguindo sanar “parcialmente”. Considerando que elas persistiram em todas as séries e
que a maioria dos docentes confessou sua pouca competência, deduziu-se que a expressão “parcialmente” tende a significar um quase insucesso deles na tarefa de superá-las.
A última pergunta tratava das sugestões que eles indicavam
para sanar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos. Dentre as sugestões propostas destacam-se duas. Uma pequena
minoria composta por treze professores apontou os programas de
capacitação. Grande parte deles, ou seja, cento e quarenta docentes,
indicou o auxílio de profissionais especializados, tais como fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, etc.
A sugestão majoritária confirmou de vez a elevada insuficiência técnica dos professores. Mostrou ainda que eles poderiam estar
imaginando que os profissionais citados seriam capazes de, sozinhos, resolverem os problemas de aprendizagem dos alunos. Conseqüentemente, os programas de capacitação seriam quase dispensáveis.
Levando em conta que um grande número de professores sugeriu o auxílio de profissionais especializados para sanar os distúrbios de aprendizagem discente, e que somente uma pequena minoria
deles apontou o recurso da capacitação como medida solucionadora
desses distúrbios, apesar de a maioria considerar-se limitada em
termos de capacidade para dirimi-los, concluímos que o compromisso político progressista parece não fazer parte do cabedal de
qualidades desses professores. A provável ausência de tal compromisso é o fator principal, o determinante maior da conservação das
mesmas dificuldades em todas as séries bem como do seu elevado
percentual.
Uma terceira pesquisa foi por nós realizada num curso de pósgraduação em nível de especialização na área de psicopedagogia.
Este curso agregou um grupo de professores, cuja grande maioria já
lecionava na rede pública municipal e estadual de ensino há mais de
dez anos. Em sua estruturação foi dado um destaque especial a determinados módulos para proporcionar a devida competência técni67
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ca a esses docentes. Dentre eles destacam-se três: Distúrbios de
Aprendizagem, Diagnóstico e Encaminhamento Psicopedagógico e
Laboratório de Dificuldades de Aprendizagem.
Um dos módulos mais importantes é o Laboratório de Dificuldades de Aprendizagem. Ele se refere a um local onde os alunos
têm a oportunidade de receber o treinamento e a orientação que os
habilitam a exercer uma prática profissional eficiente. Tal laboratório visa, também, a oferecer atendimento à comunidade por meio do
trabalho diagnóstico e ação corretiva das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos, bem como cursos de capacitação
para docentes.
Faltando poucas aulas para o encerramento desse curso, fizeram-se algumas perguntas aos formandos relacionadas à competência técnica e ao compromisso político. Destacam-se aqui duas que
tratam de ambos os temas.
Uma delas indagava aos formandos se o curso de especialização que estavam concluindo tornou-os suficientemente capazes para
ensinar os alunos da rede pública que apresentam dificuldades de
aprendizagem. Quase setenta por cento deles responderam sim. Esta
resposta afirmativa autorizou a conclusão de que, a grande maioria
deles, talvez, não possuísse a necessária competência técnica. Permitiu inferir, também, que o curso em questão precisa ser aprimorado, uma vez que aproximadamente um terço deles respondeu de
modo negativo.
A segunda indagava se o referido curso tornou-os suficientemente motivados para ensinar esses alunos. De modo semelhante à
anterior, mais ou menos setenta por cento dos formandos responderam sim. Isto pode indicar que, provavelmente, a grande maioria deles não tinha devidamente sedimentada a opção preferencial para
trabalhar com as crianças da rede pública de ensino.
Levando em conta apenas o percentual citado, é possível inferir que o curso de psicopedagogia teve o poder de interiorizar, em
dois terços dos formandos, o compromisso político progressista. No
entanto, a análise das justificativas apresentadas por eles não se inclinou a apoiar esta inferência. De fato, o exame detalhado delas revelou a inexistência de argumentos comprovadores da assunção
desse compromisso. Assim sendo, o referido curso necessita sofrer
também uma outra modificação, para que seja capaz de incutir no
subjetivismo dos componentes da próxima turma a opção preferen68
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cial para ensinar os alunos oriundos dos setores populares da sociedade, muitos dos quais possuem distúrbios significativos de aprendizagem.
As três experiências de formação e trabalho docente aqui
apresentadas, que já foram objeto de investigação, revelaram a insuficiente competência técnica dos professores para ensinar os alunos
das classes desprivilegiadas. Mostraram, também, que o compromisso político progressista, referente à opção preferencial para trabalhar com tais alunos, parece não ser a escolha deles. Evidenciaram, ainda, que a formação que receberam nos cursos de graduação
deve ter sido muito precária.
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CHICO BUARQUE – A CONSTRUÇÃO LÓGICA E MÁGICA DE
UMA POÉTICA VOLTADA PARA O FEMININO

Marilu Martens Oliveira

RESUMO
O que se propõe neste texto é evidenciar, nas canções da peça
Calabar, escrita por homens, algumas das características da escritura feminina e, ao mesmo tempo, fazer um retrospecto da obra de
Chico Buarque de Holanda em suas várias vertentes.
Palavras-chave: Escritura feminina, dramaturgia brasileira, Chico
Buarque, poética.
ABSTRACT
This article shows some characteristics of feminine writing in
the songs of the play Calabar, written by men, and makes a review
of the work of Chico Buarque in its many aspects.
Key words: Feminine writings, Brazilian drama, Chico Buarque,
poems.
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CHICO BUARQUE – A CONSTRUÇÃO LÓGICA E MÁGICA DE
UMA POÉTICA VOLTADA PARA O FEMININO

Marilu Martens Oliveira

Ao analisar a obra de Chico Buarque de Holanda, Adélia Bezerra de MENESES (2000a, p.17) detecta um denominador comum:
“compositor, dramaturgo e ficcionista se encontram, derrubando
barreiras de gêneros e formas, sob o signo do poeta”. Utiliza, também, os vocábulos “artesão da linguagem”, “alquímico” e “mágico”
em relação a ele e sua produção artística. Daí o título deste ensaio:
ao mesmo tempo em que tudo é lógico, milimetricamente pensado,
estudado, construído à la João Cabral de Melo Neto – o poeta geômetra, o poeta engenheiro – há algo de realmente mágico, de alquímico, na escritura lírica de Chico Buarque, questionadora, sensível,
muito voltada para o feminino. São famosas as mulheres de papel
do Chico. Carolina, Rita, Januária, Bárbara, Geni, Anna de Amsterdam, Morena de Angola, Angélica, Luísa, Benvinda, Beatriz, Joana
Francesa são algumas delas. Além de retratar o universo feminino –
a mãe, a prostituta, a amante, a doméstica, a forte, a frágil – o autor
escreve como mulher, muitas vezes realizando belíssimas canções
de amigo, voltando-se “para o outro como se se debruçasse sobre o
mesmo, ou [...] se relaciona com um mesmo que é sempre outro”
(CASTELLO BRANCO e BRANDÃO, 1989, p. 123). É a voz feminina
que ecoa, familiarmente, falando via poética buarquiana.
Pretende-se, portanto, mostrar essa voz feminina nas canções
de Calabar – o elogio da traição, peça e canções feitas em parceria
com Ruy Guerra, traçando-se, inicialmente, algumas considerações
sobre a obra do carioca Chico Buarque que, após ser considerado
unanimidade nacional, foi apostrofado tanto pela direita (como subversivo) como pela esquerda (reacionário, passadista), continuou
seu caminho, brilhando há mais de quatro décadas no cenário cultural brasileiro.
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1 CHICO: “TRAJETÓRIA EM ESPIRAL”

Para MENESES (2000a, p. 204), o cancioneiro de Chico Buarque apresenta três veios – o retorno nostálgico, a vertente crítica e a
variante utópica – que comporão o desenho mágico, a espiral. O retorno nostálgico ou lirismo nostálgico seria a primeira fase de sua
produção musical quando, desiludido com a política nacional e a
ação dos estudantes – nessa época estudava na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo –, cria personagens passivos, desencantados, vendo da janela a vida lá fora. É a
moça que vê A Banda passar, a melancólica Carolina, a Januária
que se penteia, indiferente aos passantes. Saudosista, é a nostalgia, o
desejo de voltar a uma época mais feliz, um tempo mítico, o do carnaval, quando a celebração dionisíaca é ponto de fuga da realidade
frustrante. São dessa época também O realejo, Tem mais samba,
Olé, olá.
A outra fase, intitulada por Meneses de vertente crítica ou
canções de repressão, apresentará uma visão diferente da primeira,
que ainda traria um prenúncio de esperança no futuro. Agora a visão
é quase apocalíptica, desanimadora, ou então mostra um futuro de
vingança, muitas vezes permeado por elementos órficos (Apesar de
você). Algo acontecerá, enfim, provocando mudanças. Crítica e
utopia estarão lado a lado nessas canções de protesto. São representativas do período: Cálice, Acorda amor, Cordão, Deus lhe pague,
Quando o carnaval chegar, Angélica.
Na espiral, permeando as fases anteriores, estão as canções
que pertencem à variante utópica, ou seja, há um espaço onde se
consegue ser feliz, no qual ocorrem festas e mudanças. Para Chico
Buarque, o artista pode fazer algo através da arte: “homem modificando a sociedade para a sociedade modificar o homem” (apud
MENESES, 2000a, p.104). Assim, Bom tempo é paradigmática, apresentando o homem folgado, sem trabalhar, num domingo de sol,
“curtindo” a vida, após a semana de dura labuta, ainda esperançoso
de que algo aconteça.
A crítica Walnice Nogueira GALVÃO (1976) aponta, na música feita no período da repressão militar no Brasil, duas entidades
míticas que solucionariam tudo: a canção que consola e o dia que
virá. Portanto, os artistas simplesmente denunciavam, eximindo-se
de maior responsabilidade social, pois algo aconteceria, num futuro
próximo. Afastando-se um pouco dessa linha, mais desesperançada,
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está Pedro Pedreiro, que também tudo espera, topos retomado em
Gota d‟água. Entretanto o mundo dionisíaco da festa ressurge em O
que será e, de forma mais sutil, em Primeiro de maio que mostra o
mundo prometéico, de dureza, de trabalho, como bem lembra MENESES (2000a, p.131).
Chico não caminhou sozinho. Teve, no período que vai até
1980, inúmeros parceiros: Milton Nascimento. Francis Hime, Tom
Jobim, Vinícius de Morais, Toquinho, Augusto Boal, Sivuca, Roberto Menescal, Djavan. Parceria variada, que se estendeu inclusive
ao campo da dramaturgia.
2 DRAMATURGIA: “PROCESSO DE DESLOCAMENTO”

Segundo José Miguel Wisnick (MONTOIA, 1990, p.27), Chico
Buarque “vira as páginas da história” antecipando, nas canções,
muitos dos fatos acontecidos no Brasil. Para tal, emprega na maioria
das vezes a linguagem da fresta, expressão utilizada por Gilberto
Vasconcelos a partir da letra da canção Festa imodesta, feita por
Caetano Veloso em homenagem ao compositor nacional, designando o artifício usado por ele para driblar a censura nos anos de
chumbo da ditadura militar brasileira. Chico utilizará essa linguagem cifrada não só em suas canções, mas também em suas peças,
quando alegoricamente irá, num “processo de deslocamento”, tratar
de temas candentes da temática nacional num tempo passado da
nossa história. Faz isso dessacralizando os fatos contados pela história oficial por meio da paródia, da sátira, da ironia, bem usando a
palavra, artesão dessa que é.
Escreveu Roda viva, 1967, “desabafo juvenil”, que mostra o
artista triturado pela máquina do show business e que foi dirigida
pelo polêmico José Celso, numa montagem carnavalizada – “tropicalista”, para MENESES (2000a, p. 31) – que provocará a ira dos reacionários da direita, episódio relatado por Zuenir Ventura no famoso 1968 – O ano que não terminou.
A próxima peça será um texto mordaz, escrito em parceria
com Ruy Guerra, o qual provocará enorme polêmica, tendo sua encenação proibida, apesar dos grandes gastos efetuados com a montagem: Calabar – o elogio da traição. Nela os autores questionam a
participação do segundo grande traidor nacional – o primeiro é Joaquim Silvério dos Reis –, o major Domingos Fernandes Calabar,
que abandona os portugueses para lutar ao lado dos holandeses os
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quais, liderados por Maurício de Nassau, ocuparam Pernambuco de
1630 a 1654.
Nova parceria, dessa vez com Paulo Pontes, em 1975: Gota
d‟água, releitura da Medéia, de Eurípides. Tragédia urbana, cuja figura fulcral é Joana, mulher forte, alegorizando o povo brasileiro na
sua luta contra o poder, representado na peça pelo bicheiro Creonte.
Em 1977, Chico Buarque traduz e adapta Os saltimbancos,
musical infantil escrito por Sérgio Bardotti e musicado por Luis Enriques, inspirado em Os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm.
Grande sucesso de público e de crítica é a Ópera do Malandro, de 1978, que teve como fonte a Ópera dos três vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, 1928, e a Ópera do mendigo, 1728, de
John Gay, ambientada no período da ditadura Vargas. Demolidora,
critica todos os valores burgueses, dando razão aos que afirmam ser
teatro a ponta de lança de Chico Buarque. É nele que sua luta contra
os problemas enfrentados pelos brasileiros se torna mais acirrada,
mais mordaz, concretizando-se, principalmente, nas letras das canções que permeiam todas sua peças.
3 CALABAR: UM NOVO OLHAR

Ao enfocarem a invasão holandesa, os autores questionam esse episódio da história nacional. E a pergunta “quem trai?” a todo o
momento pode ser feita, explicando-se, assim, o subtítulo “o elogio
da traição”, que remete à obra O elogia da loucura, de Erasmo de
Roterdam. Além da questão da identidade nacional, da paródia às
raças que comporão a nova etnia – o branco português (Sebastião
Souto), o índio (Filipe Camarão) e o negro (Henrique Dias) – também é colocado em pauta o papel do intelectual que tem dois caminhos à sua frente: ou se aliena, como a imagem dos três macaquinhos de marfim – não ouço (Souto), não vejo (Dias), não falo (Camarão) – ou parte para a guerrilha, para a luta armada, como Calabar, correndo todos os riscos. Nosso traidor/herói foi morto e teve
seu nome proibido de ser pronunciado, além de apagado de todos os
registros (edito de execração da memória). Incrivelmente a Polícia
Federal praticamente reedita tais medidas: a peça pode ser publicada, mas não encenada. Para completar, nada disso poderia ser divulgado pela imprensa: a mordaça funcionando no século XX como no
século XVII. Entretanto, apesar de não poder pronunciar o nome de
seu homem, Bárbara diz “ele”, ao falar de Calabar. Ele está presen74
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te, inexoravelmente ligado a ela, pelo poder da palavra. Na canção
Cala a boca, Bárbara (título ambíguo, altamente sugestivo), o refrão é: CALA a boca BÁRbara. Silêncio político, silêncio da mulher,
do feminino numa sociedade patriarcal, machista por excelência.
4 QUADRILHA: ANNA AMA BÁRBARA, QUE AMA CALABAR, E QUE É
AMADA TAMBÉM POR SOUTO

Anna é a prostituta holandesa, arrivista à procura de nova vida
e de um marido. Seu nome pode ser lido nos dois sentidos – de trás
para frente e vice-versa – conotando sua bissexualidade. Ela ama
Bárbara, uma mameluca amancebada com o mestiço Calabar, a qual
é também amada pelo português Souto. Essa estranha quadrilha é
vista pela sensível ótica buarquiana, o olhar feminino do Chico, que
valoriza a mulher ou se identifica com ela, assumindo seu papel,
como nas cantigas de amigo (eu-lírico feminino), tendo direito inclusive à coita amorosa. Para falar de olhar feminino, ou melhor, de
escrita feminina, faz-se necessário apontar as características que a
impregnam:
 • volta à infância (pré-linguagem – balbucios, pensamentos
fragmentados, onomatopéias, gritos);
 • oralitude (a avó/mãe/mulher/menina, conta histórias – ritmo
narrativo diferente);
 • dessimbolização do discurso, busca da identidade;
 • silêncios, elipses, deslocamentos, lapsos de memória;
 • tentativa de dizer o indizível, de traduzir sensações, sem
preocupação com o sentido;
 • prolixidade, detalhismo, proliferação de significantes;
 • presença do corpo, do desejo;
 • temas como o erotismo, morte, amor;
 • imagem do “fulgor do real” (expressão usada por Roland
Barthes (s.d.), e aplicável, já que o que se apresenta não é o
real, mas um vislumbre, uma cintilância do mesmo). (CASTELLO BRANCO; BRANDÃO, 1989)

Muitas destas características estão presentes nas letras das
canções de Calabar, como por exemplo em Anna de Amsterdam.
Anna de Amsterdam
Sou Ana do dique e das docas
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Da compra, da venda, da troca das pernas
Dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas
Sou Ana das loucas
Até amanhã
Sou Ana
Da cama, da cana, fulana, bacana (sacana)*
Sou Ana de Amsterdam
Eu cruzei um oceano
Na esperança de casar
Fiz mil bocas pra Solano
Fui beijada por Gaspar
Sou Ana de cabo a tenente
Sou Ana de toda patente, das Índias
Sou Ana do oriente, ocidente, acidente, gelada
Sou Ana, obrigada
Até amanhã, sou Ana
Do cabo, do raso, do rabo, dos ratos
Sou Ana de Amsterdam
Arrisquei muita braçada
Na esperança de outro mar
Hoje sou carta marcada
Hoje sou jogo de azar
Sou Ana de vinte minutos
Sou Ana da brasa dos brutos na coxa
Que apaga charutos
Sou Ana dos dentes rangendo
E dos olhos enxutos
Até amanhã, sou Ana
Das marcas, das macas, das vacas, das pratas
Sou Ana de Amsterdam
* Termo original vetado pela Censura

O eu-lírico feminino apresenta-se de forma direta, narrando
sua história, seus percalços, fazendo associações, confissões, mostrando sua profissão de forma detalhada. Ela é de todos os lugares e
pertence a todos os homens, comercializada, mulher de cama e cana, alguém anônima (fulana) e depreciada (sacana: termo proibido
pela censura e substituído por bacana). Em seguida apresenta-se
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como sendo de Amsterdam, cidade famosa por suas ruas de prostituição, nas quais as mulheres exibem-se em vitrines, para serem vistas e escolhidas pelos clientes. Há que se lembrar, ainda, que Anna
era holandesa, veio com os conquistadores, e ela também vai querer
conquistar Bárbara, procurando um amor verdadeiro que não encontra correspondente no sexo masculino.
Anna falando a Bárbara: É claro que os homens da terra... são fogosos, sabe? Não podem ver mulher, sabe? Mas na hora das coisas só
querem saber é do teu rabo... E toca a te virar (pausa). Negócio de
homem é homem mesmo (HOLANDA e GUERRA, 1974, p. 83).

Na segunda estrofe a holandesa desfila um arsenal de seduções (fiz mil bocas pra Solano / Fui beijada por Gaspar) e aponta
seu projeto: veio para casar. Ao dizer Sou Anna de cabo a tenente
reafirma a condição de meretriz, o que continua a fazer nos versos
seguintes, mostrando sua promiscuidade. O eu-lírico tem um sonho
utópico, por isso arrisquei muita braçada / Na esperança de outro
mar. Decepciona-se, comenta toda a sordidez inerente à profissão: a
rapidez do encontro (vinte minutos), a brutalidade, o sadismo dos
homens, o seu enrijecimento para agüentar tal situação. Daí, provavelmente, seu desejo por Bárbara. A letra é bem construída, explorando a emoção feminina, e semanticamente remete ao espaço holandês (dique, doca, Amsterdam), com uso abundante de assonâncias ( _ ) e aliterações (x O ):
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Anna canta também Vence na vida quem diz sim. O canto inicia-se no condicional
S
e
t
e
d
ó
io
c
o
r
p
o
D
iz
q
u
e
s
im

como se ela aconselhasse alguém e, para tanto, utiliza-se da função
conativa, persuasiva, empregando o imperativo várias vezes: diz,
olha.
Tematiza-se novamente o sofrimento físico e moral da prostituta que, ainda assim, para vencer, deve dizer sempre sim a todas as
degradações. Presente a exacerbação do desejo sexual, que leva ao
sadismo e ao correspondente masoquismo, remetendo à Juliette sadiana e suas histórias.
Estilisticamente a ênfase é dada pelo uso da nasalização e da
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assonância: vagabunda, cacunda, moribunda; lama, drama, cama.
É Anna ainda que canta o frevo Não existe pecado ao sul do
equador, canção que celebra a festa existente no lado de baixo do
Equador. Utilizando a ambigüidade do verbo comer, o eu-lírico pede para ser comido juntamente com outros quitutes da culinária regionalista brasileira: sarapatel, caruru, tucupi, tacacá, pratos considerados afrodisíacos, o que se acentua nos versos:
Vê se me usa, me abusa, lambuza
Que a tua cafuza
Não pode esperar

Mais adiante, o vocábulo cafuza é trocado por holandesa.
Aqui, também, o ato sexual está ligado à água:
Me deixa ser teu escravo, capacho, teu cacho
Um riacho de amor.

Reiteram-se o erotismo, a prolixidade, o discurso persuasivo,
o sentimento feminino, que quer induzir ao pecado, que não existe
no Brasil – terra dionisíaca por excelência!
Vamos fazer um pecado
Me deixa ser teu escracho
Deixa a tristeza de lado
Vê se me usa, abusa...

Numa outra canção, Bárbara e Anna vão fazer um dueto pleno
de lamentos e desejos – o nome Bárbara é sussurrado como um gemido – onde se explicita o amor homossexual de Anna.
Bárbara (também chamada de Anna e Bárbara)
Anna cantando:
Bárbara, Bárbara
Nunca é tarde, nunca é demais
Onde estou, onde estás
Meu amor, vem me buscar
O meu destino é caminhar assim
(Bárbara canta para Calabar que tem o rosto de Anna)
Desesperada e nua
Sabendo que no fim da noite serei tua
Anna cantando:
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Deixe eu te proteger do mal, dos medos e da chuva
Acumulando de prazeres teu leito de viúva
Anna e Bárbara cantando:
Bárbara, Bárbara
Nunca é tarde, nunca é demais
Onde estou, onde estás
Meu amor, vem me buscar
Anna cantando:
Vamos ceder enfim à tentação
Das nossas bocas cruas
E mergulhar no poço escuro de nós duas
Bárbara cantando:
E vou viver agonizando uma paixão vadia
Maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia
Anna e Bárbara cantando:
Bárbara, Bárbara
Nunca é tarde, nunca é demais
Onde estou, nunca é demais
Onde estou, onde estás
Meu amor, vem me buscar
Bárbara
No estribilho, o soluço, o pedido/persuasivo: Meu amor, vem
me buscar que revela o desejo, tematizado ao lado do erotismo, do
corpo, da questão da identidade.
Já a canção Fortaleza, cantada por Bárbara, é mais sutil, nela
sendo importante a leitura do espaço, do silêncio, do interdito.
Fortaleza
A minha tristeza não é feita de angústias
A minha tristeza não é feita de angústias
A minha surpresa
A minha surpresa é só feita de fatos
De sangue nos olhos e lama nos sapatos
Minha fortaleza
Minha fortaleza é de um silêncio infame
Bastando a si mesma, retendo o derrame
A minha represa
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Função poética em destaque, a subjetividade é marcada pelo
pronome possessivo minha, que em nove versos é repetido sete vezes. O jogo lingüístico configura-se com a troca do vocábulo tristeza por surpresa, posteriormente, por fortaleza e, por último, represa.
É Bárbara ainda que entoa a belíssima Tatuagem, hino ao
amor e ao desejo.
Tatuagem
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem
Que é pra te dar coragem
Pra seguir viagem
Quando a noite vem
E também pra me perpetuar em tua escrava
Que você pega, esfrega, nega
Mas não lava
Quero brincar no teu corpo feito bailarina
Que logo se alucina
Salta e te ilumina
Quando a noite vem
E nos músculos exaustos do teu braço
Repousar frouxa, murcha, farta
Morta de cansaço
Quero pesar feito cruz nas tuas costas
Quero te retalhar em postas
Mas no fundo gostas
Quando a noite vem
Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva
Marcada a frio, a ferro e fogo
Em carne viva
Corações de mãe
Arpões, sereias e serpentes
Que rabiscam o corpo todo
Mas não sentes
Tatuagem é um grito de amor, dado por Bárbara, no momento
em que Calabar vai ser morto. Grito que pontua o corpo, o desejo de
fazer parte do corpo do amante, colando-se a ele como uma tatua80
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gem, para acompanhá-lo ad infinitum. A tatuagem será eternizada e
suprirá a ausência, cobrirá a falta do outro, a distância entre os dois
corpos.
Roland BARTHES (1981, p.29) diferencia pothos, que é a melancolia, o “desejo de ser ausente”, de himeros, mais ardente, que é
o “desejo de ser presente”. E Bárbara canta, antecipando essa presença/ausente, numa sofreguidão tão intensa, quanto sua entrega,
sua submissão:
E também pra me perpetuar
Em tua escrava
Que você pega, esfrega, nega
Mas não lava.

É de grande beleza a comparação da tatuagem com a dança da
bailarina ou com a cruz carregada por ele. Os autores utilizam a
enumeração para a realização de tal processo, além da aliteração (do
r, na primeira seqüência, e do f na segunda): a tatuagem/bailarina ficará frouxa, murcha, farta, morta de cansaço; a tatuagem/cruz provocará cicatriz que marcará a carne a frio, a ferro e fogo. Repete-se
a enumeração nos versos finais:
Corações de mãe / Arpões, sereias e serpentes.

Há uma repetição, como se ela já fosse a carpideira, em sua
latomia:
1a estrofe:
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem [...]
[...] Quando a noite vem

2a estrofe:
Quero brincar no teu corpo feito bailarina [...]
[...] Quando a noite vem

3a estrofe:
Quero pesar feito cruz nas tuas costas [...]
[...] Quando a noite vem
Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva [...]

Interessante o processo utilizado: no verso inicial é citada a
tatuagem, encerrando-se a letra/poema com a concretização da
mesma em corações de mãe/Arpões, sereias e serpentes.
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Mas Bárbara não é só agonia, não chora só a morte, uma presença constante. Ela é uma guerreira e, como tal, grita para Souto:
Tira as mãos de mim.
Tira as mãos de mim*
Ele era mil
Tu és nenhum
Na guerra és vil
Na cama és mocho
Tira as mãos de mim
Põe as mãos em mim
E vê se o fogo dele
Guardado em mim
Te incendeia um pouco
Éramos nós
Estreitos nós
Enquanto tu
És laço frouxo
Tira as mãos de mim
Põe as mãos em mim
E vê se a febre dele
Guardada em mim
Te contagia um pouco
Se te jogam lama
Diz que sim
Pra que tanto drama
Diz que sim
Te deitam na cama
Diz que sim
Se te criam fama
Diz que sim
Se te chamam vagabunda
Montam na cacunda
Se te largam moribunda
Olha bem pra mim
Vence na vida quem diz sim
Vence na vida quem diz sim
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Se te cobrem de ouro
Diz que sim
Se te mandam embora
Diz que sim
Se te puxam o saco
Diz que sim
Se te xingam a raça
Diz que sim
Se te incham a barriga
De feto e lombriga
Nem por isso compra a briga
Olha bem pra mim
Vence na vida quem diz sim
Vence na vida quem diz sim
* Letra vetada pela Censura; em disco foi gravada a versão orquestral.
Mais tarde, Nara Leão gravou no LP Com açúcar, com afeto (março de
1980)

A letra da canção é marcada pela oralidade, num monólogo
dialógico. Usando a função conativa (tira/põe/vê), o eu-lírico deblatera, fazendo a apologia do amante morto, enquanto degrada o vivo,
o que tem sua culminância na imagem dos nós e do laço frouxo, e
no trocadilho feito com o vocábulo nós:
Éramos nós (pronome)
Estreitos nós (substantivo).

Num tour de force, Bárbara mostra quem é a senhora, quem
detém o poder. E num outro momento, desafia Maurício de Nassau
ao cantar Cobra de vidro, comparando o réptil a Calabar, que mesmo enforcado, retalhado, picado continuará a viver. Explica que a
cobra é uma espécie de lagarto e que cortada em mil pedaços consegue se refazer.
Cobra de vidro
Aos quatro cantos o seu corpo
Partido
Banido
Aos quatro ventos os seus quartos
Seus cacos
De vidro
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O seu veneno incomodando
A tua honra
O teu verão
Presta atenção
Aos quatro cantos suas tripas
De graça
De sobra
Aos quatro ventos os seus quartos
Seus cacos
De cobra
O seu veneno arruinando
A tua filha
A plantação
Presta atenção
Aos quatro cantos seus ganidos
Seu grito
Medonho
Aos quatro ventos os teus quartos
Seus cacos
De sonho
O seu veneno temperando
A tua veia
O teu feijão
Presta atenção
Presta atenção
Presta atenção
Presta atenção
Metáfora dialética da luta do povo subjugado e estraçalhado
que continuará em pé, como a fênix saindo das cinzas, lutando contra o invasor; essa canção é um hino de guerra tanto contra os portugueses como contra os holandeses, construída em volta da destruição do corpo de Calabar.
Considerada por MENESES (2000b, p.123) “uma das mais intensas e delicadas canções eróticas da Literatura Brasileira”, Cala
a boca, Bárbara é um outro gemido, um grito agônico de Bárbara
clamando por Calabar. Seu nome não é pronunciado: é Ele! Ele é
que sabe dos caminhos, dos segredos, é o guerreiro, é o parceiro. E
quem é ela? É a terra a ser palmilhada/conquistada. Assim, confor84
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me MENESES (2000b), a letra permite uma leitura telúrica – a mulher é a terra, com matas, rios, pântanos, vazantes, correntes –, uma
leitura política – a conquista da terra brasileira pelo europeu, o colonizado x o colonizador –, uma leitura erótica – corpo, pêlos, braços, fenda, umidade, boca, fogo, prazer, cama, lençóis.
Na letra da canção encontram-se pontuadas as marcas da escritura feminina: os balbucios e onomatopéias. Nas trincheiras,
quantos ais, ai; o erotismo, o corpo, o silêncio, o “furo no discurso,
como uma lacuna no tecido significante” (CASTELLO BRANCO e
BRANDÃO, 1989, p.141).
Vê-se, ainda, a força dos quatro elementos. A terra e a água,
elementos femininos, materializantes, estão ligadas a Bárbara; a terra, que sustenta o céu, é mulher e mãe; a água, fonte de vida, pode
também destruir. O ar e o fogo são elementos masculinos: o primeiro simbolizando a espiritualização, também associado ao vento e ao
sopro, está no respirar, no sorrir, no balbuciar dos ais, no ideal de
Calabar; o segundo é a chama que queima, o desejo, a paixão, o sexual, o amor intenso (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1982).
5. CAI O PANO!

Chico Buarque de Holanda, compositor, poeta e dramaturgo,
colocou em suas obras aquilo que o povo teve vontade de falar e foi
obrigado a silenciar, no período da repressão, com grande sensibilidade e espírito crítico.
Transgressor, colocou-se sempre solidariamente ao lado daqueles que também transgridem, dos desvalidos, os excluídos do
sistema, o que demonstrava sua inquietação social, levando-o a denunciar tal situação: meretrizes, pivetes, malandros (inclusive os
oficiais, que usam colarinho branco), pederastas, lésbicas, travestis.
Essa simpatia levou-o a extrapolar “a relação poetaemissor/marginalidade/referente”, constituindo “vários eus-líricos
para as várias manifestações marginais”, segundo Maria Helena
Sansão FONTES (1999, p. 11). Ele poderia, talvez, até ser chamado
de Baudelaire brasileiro, ao ver lúmpens com olhos enternecidos e
beleza nas flores do mal.
As mulheres que sofrem e lutam – como verdadeiras “mulheres de Atenas” –, doam seus corpos ou os vendem, brigam pelos filhos mortos/desaparecidos, assumem amores não-convencionais,
ingênuas ou “sacanas”, têm lugar especial no universo buarquiano,
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que as retrata numa escritura feminina, de igual para igual, quem
sabe, como diz Gilberto Gil, usando sua “porção mulher”, sua sensibilidade exacerbada. Como “antena da raça”, soube sempre captar
o momento histórico, muitas vezes antecipando os fatos, em suas
canções, como disse o crítico José Miguel Wisnick: campanha pelas
diretas - já (eleição para presidente do país), falência pela dívida externa, crescimento da violência urbana.
Parodiando Paulo Montoia (1999), que já parodia Barthes,
percebe-se, em sua obra, os “fragmentos de um triângulo amoroso”:
Chico Buarque, as mulheres, o Brasil.
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O ESCRITOR-CRÍTICO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
A CONFIGURAÇÃO ESTÉTICA E HISTÓRICA
DA LITERATURA BRASILEIRA

Vanderléia da Silva Oliveira

RESUMO
Este texto demonstra que, na formação da estética literária
brasileira, não só a crítica literária teve uma função participativa,
mas também, e de forma consciente, os chamados escritorescríticos. O estudo aborda o fazer crítico como elemento que propicia
a configuração tanto de uma história literária, quanto da consciência
estética que dela se desprenderá. Enfoca o fazer crítico de José de
Alencar e Machado de Assis, escritores do século XIX, tendo como
ponto de partida As cartas sobre A Confederação dos Tamoios, Instinto de Nacionalidade e Ideal do Crítico, dos respectivos autores,
ao lado da crítica literária exercida naquele momento.
Palavras-chave: Literatura Brasileira, crítica literária, história literária, Machado de Assis, José de Alencar.
ABSTRACT
This paper demonstrates that in the formation of the Brazilian
literary esthetics not only literary criticism had a participating function but also, in a conscious form, the so-called critic-writers. This
study makes an approach to the critical activity as an essential element to facilitate the configuration of a literary history and of the
esthetic conscience that will derive from it. With this assertion in
mind, it focus on the critical writings of Jose de Alencar and Machado de Assis, writers from the 19th century period, using as a
starting point their essays As cartas sobre A Confederação dos
Tamoios, Instinto de Nacionalidade and Ideal do Crítico, altogether


Docente da UNESPAR/FAFICOP, Mestre em História e Crítica Literária, pela UNESPAssis.

88

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

with the literary criticism of that time.
Key words: Brazilian Literature; literary criticism; history of literature; Machado de Assis; José de Alencar.
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O ESCRITOR-CRÍTICO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
A CONFIGURAÇÃO ESTÉTICA E HISTÓRICA
DA LITERATURA BRASILEIRA

Vanderléia da Silva Oliveira

INTRODUÇÃO

Pretende-se, neste artigo, apontar que, na formação da estética
literária brasileira, não só a crítica literária teve uma função participativa, mas também, e de forma consciente, os chamados escritorescríticos. Destacar-se-á, pois, o projeto de José de Alencar, em plena
estética romântica, e a prática de Machado de Assis, presente num
momento de transição entre aquela e o chamado Realismo na Literatura Brasileira.
Será apresentada uma abordagem quanto ao fazer crítico como elemento que propicia a configuração tanto de uma história literária, quanto da consciência estética que dela se desprenderá. Será
enfocado o fazer crítico de José de Alencar e de Machado de Assis,
escritores do século XIX, tendo como ponto de partida As cartas
sobre A Confederação dos Tamoios, Instinto de Nacionalidade e
Ideal do Crítico, dos respectivos autores, ao lado da crítica literária
exercida naquele momento.
1 DA CRÍTICA E SUAS PARTICULARIDADES

É notório que ao se teorizar sobre o objeto literário acabamos
constitui-se um método de estudo, ou seja, estrutura-se uma idéia do
caminho para e por onde ir (cf. BARBOSA, 1980, p.19-23). Este método acaba surgindo em função do próprio texto, que delimita suas
especificidades, traçando o caminho a ser seguido que leva ao procedimento do exercício crítico, cabendo-lhe uma atitude de investigação frente ao fato literário, reconduzindo a obra à sua origem, ao
seu fundamento, seja qual for o modelo de acesso escolhido (sociológico, psicológico, formalista etc). Portanto, a crítica traz em si um
modo de ser – obra – e um modo de ver – do crítico, “que já é a ex90
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pressão de um julgamento. „Lire, élire‟ (Ler, Eleger), sintetiza Valéry” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.10).
Partindo desta particularidade básica da crítica (a de que ela,
como teorização, nasce do texto e para ele se volta) podemos mencionar outra, a de sua relação com a história literária. Pois, na medida que o crítico analisa o texto-obra, nos seus elementos estruturadores, e o relaciona histórica e literariamente, acaba por propiciar o
encontro entre obra e público, configurando o seu fazer crítico numa
atitude de registro histórico, para o momento presente e futuro. Neste sentido, a crítica literária acaba por unir-se à História Literária,
bem como torna possível uma visualização do conjunto da produção
estética de cada época, já que o crítico realiza a função de mapear
autores e obras, estabelecendo, até mesmo, o cânone literário do país.
A respeito desta relação entre História Literária e Crítica Literária, além da Literatura Comparada, Luiz Roberto Velloso CAIRO
realizou um estudo em que aponta a articulação que se dá entre elas,
demonstrando-a através de uma apresentação da construção da história da literatura brasileira. Segundo ele, a História da Literatura e
a Literatura Comparada “são frutos das idéias românticas que se
espalharam pela Europa, no final do século XVIII e a crítica, por
sua vez, é a matriz geradora, pois é o seu efetivo exercício o responsável, num certo sentido, pelo aparecimento das mesmas”
(CAIRO, 1997, p.35). Deste modo, é ela que norteia a possível sistematização dos autores e obras que possam representar o período
enfocado. Portanto, desta relação resulta a visão de conjunto sobre a
estética literária vigente em determinado momento, permitindo
compor a história da literatura brasileira. É o que se observa em
CAIRO (1997, p. 37), pois para ele:
[ela] foi construída a partir das tentativas dos críticos românticos,
que inicialmente, buscaram coletar um corpus que pudesse justificar a própria existência de uma literatura que se pudesse chamar de
brasileira.

Visto deste modo, artigos, como o de Benedito NUNES, Crítica literária no Brasil, ontem e hoje, além de traçar um painel sobre
a prática da crítica brasileira do século XIX até os nossos dias, fazem refletir sobre o exercício crítico e seu reflexo na constituição da
estética e historiografia literária brasileira, trazendo à tona o papel
que muitos escritores têm desempenhado neste processo de criação
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da consciência estética, ao lado dos críticos literários (NUNES, 1999,
p. 20-24).
Assim, à guisa de reflexão, é impossível não resgatar o estudo
de Antônio CÂNDIDO sobre a chamada “crítica-viva” e a consciência
literária do século XIX no Brasil, visto que ele aborda a presença
dos escritores que se fizeram críticos e que acabaram estabelecendo,
de certa forma, os rumos para a consciência estética que se buscava
naquele momento. Dentre os citados por ele, encontra-se José de
Alencar e sua participação neste processo. Quanto ao Machado crítico, COUTINHO (1968, p. 3), em análise ao ensaio Instinto de Nacionalidade, admite ser ele revelador de “um extraordinário espírito
crítico e uma maturidade de visão realmente impressionante”.
Portanto, no que se refere às muitas particularidades que envolvem o estudo da crítica literária, acredita-se ser esta – a da relação entre crítica e história literária - uma das mais instigantes, principalmente quando envolve aquela feita pelos escritores-críticos,
como os já mencionados. Por isso, o que chama a atenção, concordando com Leyla PERRONE-MOISÉS, é o fato de que desde o século
XIX “os escritores sentiram a necessidade de buscar individualmente suas razões de escrever, e as razões de fazê-lo de determinada maneira” (1998, p.11), resultando num exercício que acaba orientando não só a escrita deles, como a de outros, conforme a autora
aponta, pois:
[...] a crítica dos escritores não visa simplesmente a auxiliar e a orientar o leitor (finalidade da crítica institucional), mas visa principalmente a estabelecer critérios para nortear uma ação: sua
própria escrita, presente e imediatamente futura. (PERRONEMOISÉS, 1998, p. 11, grifo nosso)

Assim, em Alencar e Machado, pode-se encontrar estes critérios, que não só nortearam seus escritos, como também contribuíram para a emancipação da estética literária brasileira, revelando
uma consciência crítica ativa que, numa visão de conjunto da época,
instituiu a história da literatura brasileira.
2 A CONSCIÊNCIA CRÍTICA E ESTÉTICA

Durante o século XIX, os poetas e ficcionistas brasileiros, ao
lado dos críticos e teorizadores, revelaram-se como representantes
de uma época em que se procurou legitimar a validade de uma literatura realmente brasileira. Portanto, esta busca deu-se não só pela
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atitude crítica, como também pela criativa. Pode-se dizer que o movimento romântico, iniciado no princípio daquele século entre nós,
coincidindo com a “chegada” da autonomia política, fez surgir um
espírito que exigia uma consciência de uma literatura também independente.
Assim, à autonomia política surgiria, paralelamente e não
apenas conseqüentemente, a literária. É certo que para esta última,
fatores de ordem estética, que vinham se apresentando desde a época colonial, em muito contribuíram para que esta consciência da necessidade de se definir uma literatura autenticamente nacional surgisse em nossos intelectuais com considerável ansiedade. Neste
contexto, observa-se que “o objetivo [geral] era a criação do caráter nacional da literatura, em oposição à marca portuguesa, considerada de importação e de opressão nesse momento de luta pela
autonomia” (COUTINHO, 1997, p.21).
O que ocorreu, pois, é que o traço pelo qual a literatura brasileira buscaria sua configuração era o da “Nacionalidade”. Esta se
revelou como o caminho para a reforma de nossa literatura, na medida em que através dela seria possível desenhar o caráter a ser impresso em nossas letras, tornando-as autônomas. Deste modo, em
decorrência desta busca de um caráter próprio, COUTINHO (1997, p.
323) assinala que questões como:
Que vinha a ser nacional em literatura? Que deveriam fazer os escritores para tornar nacional a literatura a ser produzida no Brasil?
Qual ou quais as fórmulas para a nacionalização da literatura?
Quais as características nacionais da literatura brasileira, se é que as
possuía? Que deveria ser uma estética brasileira?

mostraram o ponto de partida para a conscientização crítica necessária à realização do projeto de uma literatura genuinamente brasileira.
Em vista disso, conforme COUTINHO, os primeiros passos dados foram os da incorporação da natureza, da busca de originalidade
e a presença do elemento indígena, como componentes que demonstrariam o almejado caráter nacional, revelando uma “cor local” que
resultaria numa expressão própria. Assim, este instinto de nacionalidade encontrou nos primeiros críticos românticos (e mesmo nos
escritores), como por exemplo Santiago Nunes Ribeiro e Joaquim
Norberto de Sousa e Silva, vozes que expressariam algumas teorizações, por vezes polêmicas, buscando respostas àquelas perguntas
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mencionadas acima. Mesmo em Alencar, já em 1856, com a famosa
crítica exposta nas suas cartas sobre A Confederação dos Tamoios,
de Gonçalves de Magalhães, ainda é possível encontrar uma demonstração desta preocupação com o instinto de nacionalidade,
quando ele reflete sobre “quais os gêneros literários que mais convinham às incorporações da natureza, dos costumes e assuntos brasileiros à literatura” (COUTINHO, 1997, p. 334) e que levariam à
emancipação e efetivação de uma estética realmente nacional.
É com Machado de Assis, expressando esta mesma consciência estética, porém com mais senso crítico, que parece ter sido definida a situação, quando ele publica seu ensaio Instinto de Nacionalidade, ao ressaltar que “os assuntos e paisagens locais são o alimento normal do escritor, mas o „sentimento íntimo‟ é o que o torna representante autêntico de sua nacionalidade” (COUTINHO,
1968, p.7). Visto que o apego às descrições da natureza e a visão de
que o indianismo “seria o ideal que melhor encaixaria o brasileiro
típico” (COUTINHO, 1997, p.330) haviam feito que no “Romantismo, tanto no pensamento dos críticos, como na „realização‟ criativa
de nossos poetas e ficcionistas, [ele se tornasse] a realização legítima da nacionalidade brasileira” (1997, p.331), sendo usado, às
vezes, sem muito senso de medida, e, em conseqüência, sem estética. Esta prática, pois, é a que Machado vem contestar e, de certa
forma, reorientar com seu senso crítico.
Assim sendo, fica claro que a consciência crítica e estética do
período pautou-se pela busca de uma literatura realmente nacional,
característica esta que também seria adotada pelos críticos da década de 70, quando o Romantismo ia chegando ao fim, dando lugar ao
chamado movimento realista. Esta adoção se revelaria de forma diferente, porém a intenção de valorizar e elevar nossa literatura, reconhecendo-lhe o valor estético, era a mesma.
Para eles, a representação da realidade local, também foi vista
como a forma de se alcançar a autonomia tão almejada, a diferença
é que, por força das tendências científicas e positivistas do período,
eles imprimiriam um caráter mais científico aos seus estudos, adotando métodos para formalizar seus pensamentos críticos, pois, segundo COUTINHO, é neste momento que “a idéia da nacionalidade e
as novas preocupações científicas da geração de 70” (1968, p.122)
acabariam se encontrando, exigindo um novo modo de ver e tratar a
produção literária brasileira. O que possibilita, tendo em vista que o
94

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

nacionalismo já havia sido tratado com acurado senso crítico por
Machado, que ela seja vista agora à luz do pensamento científico e
materialista do final do século, abrindo outras possibilidades de representação. Portanto, o nacionalismo, como elemento essencial em
nossas letras, é o elo de ligação entre os críticos e suas diferentes
épocas, na configuração de uma literatura brasileira e, conseqüentemente, de sua própria história.
Sílvio Romero, José Veríssimo e Araripe Jr. compõem a tríade desta crítica realista e, juntos, embora cada um tenha adotado seu
próprio método, assumindo formas diferentes de abordagem, acabaram revelando “que tinham como meta [...] a elaboração de uma
história da literatura” (CAIRO, 1997, p.37), concluindo, na verdade,
a construção já iniciada pelos primeiros críticos românticos.
Finalizando, retomamos o que nos interessa, ou seja, o fato de
que a nacionalidade literária (leia-se busca de uma estética nacional), tenha sido percebida de modo tão preciso por Alencar e Machado, dois escritores-críticos que souberam traçar direções a serem
seguidas, principalmente na criação, através de uma conscientização
teórica afinada com aquele momento. É do que trataremos a seguir.
3 JOSÉ DE ALENCAR E MACHADO DE ASSIS: MARCOS NA CRIAÇÃO E
CRÍTICA LITERÁRIA

3.1 Alencar e seu projeto

Para VERÍSSIMO, Alencar é “cronologicamente o primeiro
[dentre os prosadores de sua época] que por virtudes de ideação e
dons de expressão mereça plenamente o nome de escritor” (1954,
p.223), justamente por seu empenho em fazer de nossa literatura
uma expressão totalmente independente da de Portugal, imprimindo
como nenhum outro o retrato da cor local, principalmente pelo estímulo à valorização da natureza e do índio brasileiro. Não apenas
isso, ele foi “ainda crítico, publicista, orador parlamentar e jurisconsulto. [Sendo que] da sua atividade como crítico, principalmente exercida em breves artigos de jornais, só ficaram em livro as
„Cartas Sobre a Confederação dos Tamoios‟ (1856)” (1954, p.
231). Ainda com relação à sua atitude crítica, é possível percebê-la
em outros trabalhos como no prefácio a Sonhos D‟Ouro (1872), em
Como e Porque Sou Romancista (1873), no volume de crônicas Ao
Correr da Pena (1874) dentre outros, como assinala COUTINHO em
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A Tradição Afortunada (1968, p. 113).
Para o referido crítico, Alencar deixou:
[...] um corpo de doutrinação crítica nos seus prefácios, posfácios e
cartas sobre os seus próprios livros, meditações mui justas sobre
problemas de técnica, de composição, de construção, de estrutura,
de estilo, de linguagem, que revelam um espírito crítico muito
consciente dos seus meios e objetivos. (COUTINHO, 1968, p.112)

É esta consciência crítica que sintetiza o importante papel desempenhado por este escritor-crítico no processo de nacionalização
de nossa literatura. Tomemos como exemplo a polêmica em torno
de A Confederação dos Tamoios, surgida em função das Cartas escritas por ele, apreciando a “epopéia” de Magalhães.
Segundo CÂNDIDO, com esta obra, Magalhães tem a intenção
de elaborar uma epopéia nacional “no intuito de empolgar a primazia definitiva da nossa literatura, brilhando no rumo que parecia
caracterizá-la mais especificamente: o indianismo” (1997a, p. 55).
Na época, ele era o representante maior do poeta brasileiro, cabendo-lhe o primeiro lugar em nossas letras, porém A Confederação
dos Tamoios fez “por comprometê-lo junto ao público e à opinião
dos literatos, acabando por torná-lo considerado pior do que é”
(1997a, p.57). É justamente neste momento que o jovem José de
Alencar, sob o pseudônimo de Ig. (diminutivo de Iguassu, heroína
do poema), devidamente justificado por ele posteriormente (cf.
CASTELLO, 1953, p.3), desce “à arena, aproveitando para manifestar a sua concepção de literatura e a sua posição em face das correntes nacionalistas” (1997a, p.321). Esta apreciação do poema gerou uma polêmica histórica no romantismo brasileiro, visto que “alguns amigos” do grande poeta saíram em sua defesa, alimentando a
discussão, que acabou resultando num importante documento crítico
daquele momento.
Para COUTINHO (1968, p.96-102), a justeza das críticas de
Alencar demonstrou uma posição inovadora frente à abordagem do
indígena feita por Magalhães, como elemento nacional. Para o crítico, o fato é que:
[...] sem falar nas restrições, a maioria justas, ao poema de Magalhães, no que concerne a pontos de métrica, de gramática, de composição e concepção, o que ressalta sobretudo dos artigos de
Alencar é a conceituação crítica, àquela altura do século perfeitamente consciente e clara, a respeito do que deveria ser uma teoria brasileira da literatura. (COUTINHO, p. 97-8, grifo nosso)
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Esta é a mesma opinião de CÂNDIDO (1997a, p.322-3), pois
ele afirma que:
[...] se atentarmos para os corretivos que [Alencar] propõe, veremos
surgir da polêmica todo um programa de literatura indianista, que
em seguida executou, levando-nos a supor que „A Confederação
dos Tamoios‟ foi a mola que o atirou nessas veredas, o estímulo a
cujo toque brotaram dele, ordenadas e prontas, as idéias que norteariam doravante esse aspecto de sua obra.

É neste sentido que sua posição de escritor-crítico acaba por
consolidar um certo aspecto da nacionalidade de nossa literatura,
numa seqüência mais crítica àquela consciência romântica, já exposta no item anterior deste trabalho. Segundo CÂNDIDO, o seu programa está explícito em O Guarani (1857), em Os Filhos de Tupã
(1863), Iracema (1865) e em Ubirajara (1874).
Certo é que, ao verificar n‟A Confederação dos Tamoios a
inadequação em buscar na epopéia nossa forma de expressão, quando, na verdade, o gênero que se revelava como o caminho para as
letras brasileiras era o romance, Alencar demonstra pelo seu instinto
e consciência crítica ser por meio deste gênero o caminho a trilhar.
É o que se percebe pela reflexão exposta na 5a carta, quando diz que
se do poema de Magalhães fosse feito um romance, com certeza, o
leitor se interessaria e encontraria ali muito mais encanto (CASTELLO, 1953, p.9).
Assim, na medida em que vai apontando as falhas do poema
de Magalhães, revela um senso estético crítico superior aos críticos
românticos de então, pois acaba realizando uma crítica na qual não
buscou valores externos apenas, mas sim uma análise em que questões estéticas são discutidas. Utilizando uma comparação com a literatura universal, ele conceitua poesia e ainda, na 6a carta, define o
papel do crítico, devido às réplicas feitas ao seu texto, procurando
justificar sua autoridade de análise pelo conhecimento teórico adquirido nas leituras dos grandes mestres. Revela que, para ele, o crítico é, pois, “o poeta ou o artista que vê, que estuda e sente a idéia
já creada; que a admira com emoção calma e tranquilla que vem
depois do exame e da reflexão”(CASTELLO, 1953, p., 42).
Deste modo, ele acaba, como resultado geral de suas críticas,
demonstrando que nossa literatura não tem uma maturidade para ser
atestada, como pretendia Magalhães. Para Alencar, ela ainda teria
que ser alcançada e, de modo claro, afirma que não seria a epopéia a
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forma que traduziria nossa especificidade literária, mas sim o romance. Por isso na sua prática de escritor-crítico a nacionalidade,
tão em voga naquele momento, seria elaborada a partir da ficção.
Num primeiro momento pelo romance indianista e, posteriormente,
se desmembrando em urbanos, históricos e regionalistas, num claro
projeto de envolver o cenário nacional, em todos os seus aspectos:
geográficos, sociais, culturais, lingüísticos e étnicos, elevando nossa
literatura a um estágio de desenvolvimento que resultaria numa representação do Brasil em todos os sentidos. É o que conclui SODRÉ
ao afirmar que, “fundador do romance nacional, José de Alencar
pretendeu compor um quadro do país que abarcasse toda a sua variedade” (SODRÉ, 1964, p. 282).
Assim, o autor que tanto se orgulhava de sua terra, que possuía uma formação literária clássica, completada pela leitura dos românticos, e observador da história brasileira, acabou por assumir
uma “posição singular para a sua época, de perfeita consciência da
necessidade de formar uma literatura nacional, não apenas no conteúdo, mas na forma, o que é particularmente significativo” (COUTINHO, 1997, p. 253). Exatamente por isso é que Machado de Assis,
tão consciente quanto ele, assumiu a ficção como representação
formal de nossa expressão literária, admitindo assim a influência
alencariana e consagrando-o ao dizer que:
[...] nenhum escritor teve em mais alto grau a alma brasileira. e não
é só porque houvesse tratado assuntos nossos. há um modo de ver e
de sentir que dá a nota íntima da nacionalidade, independente da
face externa das cousas... o nosso Alencar juntava a esse dom a natureza dos assuntos, tirados da vida ambiente e da história local. outros o fizeram também; mas a expressão do seu gênio era mais vigorosa e mais íntima. (COUTINHO, 1997, p. 169)

Trata-se, pois, do reflexo daquele sobre este, endossando a tese de que a busca de uma literatura nacional se fortaleceu com a criação-crítica de Alencar e se emancipou com Machado, através da
mesma consciência crítica.
3.2 Machado e sua visão estética

Se Alencar entendia que o caráter da literatura brasileira não
era apenas a imitação da natureza e da presença do índio (como bem
apontou em Cartas Sobre A Confederação dos Tamoios), Machado,
por sua vez, define sua visão sobre este assunto, evocando o “sen98
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timento íntimo” do escritor, como elemento que proporciona a diferença entre a mera representação da cor local e da verdadeira obra
estética.
Devidamente reconhecido por muitos críticos como o representante de nosso amadurecimento literário, Machado de Assis, no
dizer de CÂNDIDO, “talvez seja [...] o primeiro escritor que teve noção exata do processo literário brasileiro, [revelando-a] em alguns
artigos de rara inteligência crítica” (1997b, p. 54). É possível através da leitura de O passado, o presente e o futuro da literatura (publicado em A Marmota, 1858), O ideal do crítico (em o Diário do
Rio de Janeiro, 1865), Instinto de Nacionalidade: Notícia da Atual
Literatura Brasileira (em O Novo Mundo, 1873), e na Nova Geração (na Revista Brasileira, 1879), além de outras análises suas de
obras publicadas naquele momento, apreender a visão estética que
caracteriza sua consciência crítica, tanto quanto aos rumos da literatura brasileira, quanto ao papel exercido pelo crítico.
Deste modo, o que nos leva a voltar os olhos sobre Machado,
não o ficcionista, cronista, contista ou poeta, é a presença em seus
textos críticos de um discernimento acurado na abordagem de questões importantes, principalmente sobre o que seria de fato necessário à emancipação da literatura nacional. Conseqüentemente, dentre
os artigos, considerando a caracterização dada acima, aqueles que
nos interessam são O ideal do crítico e o Instinto de Nacionalidade.
Neste último, publicado em uma revista de Nova Iorque, ele estabelece um diálogo com o passado para predizer como poderia ser nosso futuro literário. Segundo CÂNDIDO (1997b, p.55), neste ensaio:
[...] ele faz um balanço das tendências nacionalistas, sobretudo o
indianismo, mostrando que a absorção nos temas locais foi um
momento superado, e que a verdadeira literatura depende, não do
registro de aspectos exteriores e modismos sociais, mas da formação de um “sentimento íntimo” que, embora fazendo do escritor um
homem de “seu tempo e do seu país”, assegure a universalidade.

É exatamente esta consciência de universalidade, e principalmente de como alcançá-la, que configura a visão estética do escritor-crítico Machado de Assis. Assim, para COUTINHO (1968, p.3),
ao escrever este artigo o autor “fê-lo consciente de que, àquela altura, o Brasil já havia atingido, literariamente, o estágio de plena autonomia nacional” - motivada obviamente pela contribuição da crítica romântica e de autores como José Alencar – o que o leva a re99
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gistrar a importância da presença daqueles elementos nacionalistas
na obra, mas, por outro lado, demonstra que sua preocupação maior
está em indicar que, através deles, não se chegaria à universalidade,
mas sim pelo valor estético advindo do sentimento íntimo do artista
ao manipular quaisquer outros elementos externos, inclusive estrangeiros, sem receio de perder a nacionalidade.
Assim, ao iniciar seu ensaio, deixa claro que considera o instinto de nacionalidade um traço significativo em nossa literatura,
porém seu objetivo seria o de verificar se havia “as condições e motivos históricos de uma nacionalidade literária” (ASSIS, 1980b,
p.356). Daí ele fazer uma análise sobre este traço existente e de como está apresentado em nossa literatura, acabando por criticar o
exagero na sua utilização, tanto pela crítica romântica quanto na criação, ao que propõe um senso de equilíbrio, dizendo que a visão nacional não pode ser exclusivista e redutora, devendo o escritor expressar a universalidade. Para isso, acaba enfocando o romance e
suas tendências como gênero novo, a poesia e o exagero de fantasia
presente nas produções de então, admite que o teatro é quase inexistente e ainda conceitua a falta de pureza no uso da linguagem, argumentando sobre o estético a ser alcançado. Deste modo, ele estabelece parâmetros para a criação artística, revelando uma preocupação doutrinal em suas palavras que já havia sido revelada em O ideal do crítico, quando Machado expressa sua opinião sobre a posição
da crítica na formação de uma literatura nacional e o papel e função
do crítico, ao dizer:
Estabelecei a crítica, mas a crítica fecunda, e não a estéril, que nos
aborrece e nos mata, que não reflete nem discute, que abate por capricho ou levanta por vaidade; estabelecei a crítica pensadora, sincera, perseverante, elevada, - será esse o meio de reerguer os ânimos, promover os estímulos, guiar os estreantes, corrigir os talentos
feitos; condenai o ódio, a camaradagem e a indiferença, - essas três
chagas da crítica de hoje, - ponde em lugar deles, a sinceridade, a
solicitude e a justiça, - é só assim que teremos uma grande literatura. (ASSIS, 1980a, p.967-8)

Vê-se que ele acaba fazendo a transição da crítica romântica
para outro momento, em que o crítico deveria valorizar aspectos internos e não meramente externos, pessoais, na análise da obra. Esta
postura, que valoriza o estético, foi muito bem demonstrada por ele
quando analisou O primo Basílio, de Eça de Queirós, em 1878, revelando um senso de síntese e equilíbrio sobre a arte literária ao
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atentar para o aspecto da qualidade artística do texto na sua representação de mundo.
Verifica-se, desta forma, que a visão crítica apregoada em
1865 (O ideal do Crítico) está presente em Instinto de Nacionalidade e efetivada com a acuidade na análise do romance acima referido. Mais que isso, percebe-se em toda sua produção criativa o fato
de que buscou compô-la de acordo com os parâmetros divulgados
em suas críticas, sendo que parece ter encontrado “na ficção o seu
meio de expressão mais adequado”, realizando nela sua visão estética. É o que ele observa ao dizer que Machado, como crítico, “permaneceu a vida toda, sobretudo „o mais rigoroso crítico de si mesmo‟, realizando uma obra que é uma síntese de espírito criador e
espírito crítico” (COUTINHO, 1997, p. 341).
Este espírito sempre se mostrou presente, sobretudo quando se
referia:
[...] aos primeiros românticos [pois a eles] dedicou boa parte da crítica que escreveu, voltando-se igualmente para as estréias promissoras. Daí, talvez, as preocupações dominantes do comentarista: a
renovação dos estilos, a linguagem e os modelos, relacionados com
a preceptística tradicional, apresentando-se como um guia, um
orientador que corrige e sugere, aprendendo ao mesmo tempo.
(CASTELLO, 1969, p. 26, grifo nosso)

uma vez que aquele momento foi crucial para emancipar a literatura nacional. Sua crítica, vista desta forma, revela-se não como
atividade relegada a um segundo plano ou até mesmo abandonada
em preferência à ficção, como se lê em alguns teóricos, mas sim
como prática realizada internamente em sua obra de criação todo o
tempo.
Portanto, ao se retornar à nacionalidade como elemento de
nossa emancipação literária, relacionando os dois autores, ver-se-á
que, em Alencar, ele foi transformado, pela ficção, em seu projeto
de literatura, apontando objetivos que o autor buscou em todos os
seus romances, seja pela representação do índio, da natureza ou de
painéis da vida social da época. Já em Machado vemos em Instinto
de Nacionalidade os limites para a utilização de alguns destes elementos que a representavam, mostrando que:
[...] ao afirmar a nacionalidade de seu caráter, uma literatura não o
faz apenas em termos de traços exteriores, na paisagem e no vocabulário locais, „o que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e
nada mais‟. O espírito nacional não se confunde com a cor local.
(COUTINHO, 1997, p. 343).
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Esta visão crítica define seu posicionamento também na criação.
CÂNDIDO (1997a, p.327) sintetiza com propriedade esta relação entre ambos, pois ele vê em Machado uma retomada da consciência crítica de Alencar. Principalmente quando o primeiro reafirma, dentre outras coisas, que uma literatura se torna realmente nacional não em “um dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; Não será obra de uma geração nem duas; muitas trabalharão
para ela até perfazê-la de todo” (ASSIS, 1980a, p. 355), demonstrando como é necessário senso crítico, dedicação e consciência estética para que ela se realize. Bem ao encontro, portanto, do caminho iniciado por Alencar em suas críticas e ficção, e indicado e seguido pelo próprio Machado, através de seus ensaios, visível mesmo nos momentos em que dava conselhos sobre como ser um bom
escritor, como por exemplo neste em que orienta Francisco de Castro, ao apreciar Harmonias Errantes: “Aponto-lhe o melhor dos
mestres, o estudo: e a melhor das disciplinas, o trabalho. Estudo,
trabalho e talento são a tríplice arma com que se conquista o triunfo” (COUTINHO, 1997, p. 344).
Não basta, pois, como diz Alencar em sua primeira carta na
crítica a Magalhães, a presença de descrições do cenário e temática
nacional para termos a nacionalidade necessária à nossa emancipação. É preciso, segundo Machado, consciência crítica e, sobretudo,
senso estético.
CONCLUSÃO

Considerando que a construção de nossa história literária surgiu ligada à consciência crítica dos intelectuais do início do século
XIX, pela preocupação em instituir uma literatura nacional, verifica-se que a finalidade geral dos críticos ao eleger a obra para análise
crítica (bem como o seu respectivo autor), era a de investigá-la à luz
de sua possível nacionalidade, reconduzindo-a às suas origens, julgando-a e registrando-a no cenário da literatura de sua época. Portanto, a composição de um corpus que identificasse esta nacionalidade foi a atitude primeira dos críticos românticos, seguidos pelo
olhar metódico e científico da geração de 1870, na intenção de criar
uma História da Literatura Brasileira como representação total da
produção nacional.
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Neste cenário, procurou-se demonstrar que a atitude criativa e
crítica de Alencar e Machado revelou-se dotada de alta consciência
estética, o que em muito contribuiu para o processo de configuração
tanto de nossa literatura, quanto de nossa história literária. Vê-se
que o posicionamento dos dois escritores-críticos foi marcado pela
intenção de estabelecer rumos a serem seguidos, para que nossa autonomia e emancipação estética se realizassem efetivamente.
Em Alencar é visível o projeto de revelar esta nacionalidade
através da ficção, pois buscou realizá-lo, procurando diferentes tonalidades para descrever a natureza e a sociedade brasileira. Sua crítica, embora esparsa, apontou esta posição teórica definida, levando-o a ser reconhecido como um escritor que mostrou caminhos para o futuro de nossa literatura. Conforme visto na polêmica sobre o
poema de Magalhães, sua leitura crítica acabou por se transformar
em um documento que nortearia sua prática e refletiria sobre os escritores daquele momento e, mesmo, no futuro.
É a partir deste rumo apontado que Machado de Assis, muito
consciente do que era ideal e necessário para o exercício crítico, reorientaria a produção estética em nossas letras, tratando a nacionalidade e sua representação na obra de modo a demonstrar que ela está
muito mais ligada ao sentimento íntimo do escritor, do que aos elementos simbólicos que a revelariam.
Por tudo isso, é inegável que a criação literária e crítica praticada pelos referidos autores foi, não só uma parte do retrato da
consciência estética cultural no século XIX, como também serviram
para a configuração de nossa literatura, marcando momentos decisivos tanto na crítica, quanto na construção de sua história.
Pode-se dizer ainda que o caminho, fruto de um projeto literário, iniciado por Alencar e seguido por Machado, ainda continua a
servir como orientação para muitos ficcionistas, pois se verifica que
a prática de criação e crítica, devidamente consciente, vem sendo
realizada. É como se o eco daquelas consciências fizessem soar hoje
que a criação artística deve ser feita com discernimento, buscando a
verdade estética em sua representação, para poder significar algo à
história cultural do país a que pertence. É o que realizaram Alencar
e Machado, cada um em seu tempo e espaço.
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A REANIMALIZAÇÃO DO HOMEM - QUASE UM DIVERTIMENTO
Jair Ferreira dos Santos

RESUMO
O texto remete inicialmente à idéia expressa pelo filósofo russo Alexander Kojève – no Fim da História o homem se tornaria
animal – para em seguida trabalhá-la do ponto de vista da crise ecológica em sua evolução. Caberá ao homem “pensar-se enquanto
animal” se quiser legar o planeta às gerações futuras. Para que se
formate essa possibilidade, seria importante dar seqüência a mutações culturais em curso, nas quais se vê uma nítida evocação da
animalidade humana: o fim da transcendência e a conseqüente vida
na pura imanência; a dificuldade em se decifrar um sentido na História e mesmo em narrá-la; a sensação cada vez maior de que os imperativos do corpo são um critério incontornável, tanto de sobrevivência quanto de abertura para uma nova ética, uma nova filosofia
de vida.
Palavras-chave: Fenomenologia do espírito, produtivismo, imanência, era da incerteza.
ABSTRACT
At first the text brings the idea expressed by the Russian philosopher Alexander Kojève - at the end of history man would become an animal - afterwards working on it under the viewpoint of
an ecological crisis in his evolution. It is up to man “to think of
himself insofar as he is an animal” if he wishes to legate the planet
to the future generations. To make this possibility true, it would be
important to proceed with the ongoing cultural mutations, in which
one can notice a perceptive evocation of human as animals: the end
of transcendence and therefore life in pure immanence, the difficulty to find sense in History and even in narrating it; the each time


Ficcionista, poeta, ensaísta. Articulista de jornais no Rio de Janeiro e colaborador de
várias revistas; responsável por oficinas de literatura na UFRJ.
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greater sensation that the needs of the body constitute an unsurpassable requirement, as much for survival as for a beginning of a new
ethic, a new philosophy of life.
Key words: Phenomenology of spirit, productivity intention, immanence, uncertainty age.
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A REANIMALIZAÇÃO DO HOMEM - QUASE UM DIVERTIMENTO
Jair Ferreira dos Santos

Onde cessa o animal, onde começa o homem? Este
homem que diz respeito unicamente à natureza!
Quando alguém reivindica a vida como uma felicidade, é porque ainda não elevou seu olhar acima do
horizonte do animal, se é que não anseia por isto
com mais consciência do que o animal o busca com
uma pulsão secreta. Mas é assim que acontece conosco durante grande parte da nossa vida: comumente não saímos da animalidade e somos nós mesmos estes animais que parecem sofrer sem razão.
Nietzsche

A certa altura dos anos 90, surgiu nas televisões brasileiras a
figura entre angélica e atlética do padre Marcelo. Sua voz mansa,
suas mãos afáveis transmitiam a beatitude de alguém adestrado anos
a fio por um compromisso total com o Bem. Telegênico, seu rosto
se tornou um ícone da Igreja Católica na competição com as seitas
evangélicas pelo mercado da fé. E realmente, segundo consta, cantando e dançando o padre Marcelo aumentou a afluência às paróquias em 25%. Suas performances se notabilizaram ainda por levar
multidões a imitar com ele, enquanto cantava, bichinhos de uma pureza franciscana. Detalhe curioso.
Em duas notas acrescentadas ao livro que reuniu em 1946 –
sob o título Introduction à la Lecture de Hegel – os célebres cursos
por ele ministrados em Paris entre 1933 e 1939, o filósofo russo
Alexander Kojève observou, depois reinterpretou a observação que,
no fim da História, o homem voltaria a ser animal. Proposição intrigante, para não dizer bizarra.
A expressão “fim da História” não é encontrada em nenhum
texto hegeliano. Houve artigos e debates, virtualmente com soma
zero, para decidir a prevalência em Hegel das palavras Zweck (fim,
como objetivo de uma ordem teleológica) ou Ende (fim, no sentido
de término, cessação), porém os comentaristas entenderam que a
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expressão pode ser aceitavelmente extraída de sua obra graças à
tendência, no ânimo do texto, à totalização, à apoteose. Descrever e
resumir essa extração, ainda que a pretexto de mera glosa literária –
como este ensaio – é uma viagem ao inescrupuloso.
Mesmo assim: na Fenomenologia do Espírito, Hegel narra a
odisséia racional da consciência através da História para chegar ao
Espírito Absoluto, na forma do Saber também Absoluto. A dialética
das sucessivas alienações e desalienações da consciência na matéria,
superando as etapas da consciência sensível, consciência de si, Razão e Espírito, utilizaria os eventos e personagens históricos para
sua auto-realização. Seu motor é a contradição, que a ação humana
na guerra, no trabalho, na luta entre as consciências pelo reconhecimento põe em movimento, evolutivamente, até alcançar a completa reconciliação na autotransparência do Saber Absoluto. Reinariam
então sobre a Terra a liberdade sob a Lei, o desejo sob a Razão.
Neste momento, acredita Kojève, pára o motor da História.
Cessam as guerras, as revoluções, propaga-se a paz; o trabalho não
é mais opressão; extinguem-se a ação e o conhecimento porque os
“princípios verdadeiros” da inteligibilidade do Mundo e da Consciência foram estabelecidos. Acontecerão fatos novos, mas não vão
surgir novos sentidos ou fundamentos. Como nada mais deve mudar, o futuro será uma extensão do presente e o próprio homem, cuja essência é liberdade no tempo, desaparece. Mas se pára a História, continua a vida: no lugar do homem virá um animal satisfeito e
livre que trabalhará o mínimo possível e não deixará de produzir
cultura (alguém já mencionou a propósito o estado de permanente
carnaval entre os chimpanzés). Apenas o fará movido pela impulsividade, o imediatismo animal, isto é, sem negatividade, sem projeto
como sem superação. Na culminação do Espírito, o homem reencontra a natureza e ao anjo é dado expressar-se descontraidamente
como besta.
Redigidas em 1946 e 1959, as notas kojevianas não permitem
identificar com clareza que animalidade seria essa, se literal ou metafórica, o primeiro caso parecendo impossível (a consciência, os
valores etc.), o segundo, impalpável. Ao contextualizar suas idéias,
Kojève, que já situara o fim da História no triunfo de Napoleão em
Iena (1806) e a seguir o deslocara para o socialismo soviético, vislumbrou afinal seu protótipo na sociedade consumista do american
way of life, ou seja, na satisfação proporcionada por um Estado ca108
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pitalista a caminho de se tornar “universal e homogêneo”.
Esta foi aliás a pista para o filósofo americano Francis Fukuyama retomar o tema em 1992 no livro O fim da História e o último
homem, argumentando que, com a queda do socialismo, a democracia liberal e a economia de mercado, lideradas pela evolução tecnológica, irão mundializar-se e institucionalizar a pós-História por
tempo indefinido. Seria tentador enxergar na “sociedade da informação”, a fluir pela Internet, uma consagração do Espírito Absoluto, enquanto a automação minimiza o batente, mas Fukuyama não
entra por essa via. O livro menciona, sem acatar, uma volta às cabras, e não se vê como a alternativa seria possível para os americanos: nas duas últimas décadas eles aumentaram suas horas médias
de trabalho e foram à guerra como nunca.
TANTO QUANTO UMA GALINHA

Que aproximações poderiam ser feitas entre os bichinhos do
padre Marcelo e o animal entrevisto por Kojève? Contextual ou filosoficamente, na verdade, quase nenhuma: eles circulam por espaços diferentes. Ambos porém trazem consigo vestígios do mito edênico, daquela harmonia preestabelecida que antecede a separação
entre Natureza e Cultura, quando homens e animais conviviam sem
conflito num cenário paradisíaco e os humanos ainda não haviam
estigmatizado a sua animalidade. Por aí eles propagam, junto com a
esperança, um rol de certezas e convicções. O carismático, infantilizando platéias mediante a inocência animal para louvar o Senhor,
acredita ser possível salvar almas enquanto promove uma nova
Contra-reforma com língua-de-sogra. Já o filósofo percebe no liberalismo e no consumo americanos uma saciedade animalizante que
não é nem indesejável nem contestável porque, entre outras coisas,
sendo insuperável em suas premissas, satisfaz a população.
A lógica é rigorosa, sedutora, mas os fatos, como dizia Lênin,
são cabeçudos. Qualquer destas versões otimistas de salvação ou
consumação simbolizadas num animal fantasma esbarra na decisão
que fundamenta as sociedades modernas: a exploração e a conseqüente destruição da natureza, atualmente praticadas em velocidade
alarmante. No fundo, por um contraste com a realidade, elas apontam para a crise do paradigma que separa Natureza e Cultura, pelo
qual o primado absoluto do humano sobre o não-humano vem fazendo nossa espécie solapar, por meios cada vez mais potentes, suas
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condições de sobrevivência. Assim, à medida que desde o século 18
o desenvolvimento das nações industriais instalava no ocidente a visão tecnocientífica de mundo, autorizando-se por sua eficácia a
apropriação sem fim do meio ambiente, a resultante foi um custo
ecológico sempre crescente e em parte irreversível.
Não seria portanto ocioso sugerir que as discussões relativas
ao fim da História incorporassem, para reflexão, esse dado preliminar: a generalização do american way of life por todos os países
exigiria recursos equivalentes a quatro planetas Terra! Em outra
clave, a cega obediência à regra de que a natureza – inerte, inconsciente, irracional – existe em disponibilidade integral para a cultura
incita a perversões voltadas sardonicamente contra o perversor, a
exemplo da recente onda, na Coréia, de cirurgias para aumentar o
tamanho da língua em crianças menores de cinco anos, visando a
facilitar o aprendizado do inglês.
Tais informações podem ser lançadas no catálogo das extravagâncias. No entanto, uma atenção mais detida no que é consenso
ou mesmo vulgata na questão ecológica recoloca o fim da História
em outra perspectiva, não tão humana nem especulativa, mas dramaticamente animal num sentido inédito, como se verá.
O planeta, ninguém contesta, está ameaçado. A matriz do perigo parece residir na voracidade com que as economias de mercado
avançadas e globalizadas predam o meio ambiente para gerar e concentrar renda, associada à persistente explosão populacional nas regiões menos desenvolvidas. Nascem em média 360 mil bebês por
dia, 90% deles no Terceiro Mundo; ao mesmo tempo, a diferença
entre os 5% mais ricos da população e os 5% mais pobres, que era
de 1 para 30 em 1960, saltou até 1 para 60 em 1990, e 1 para 74 em
1995. O planeta se defende com desequilíbrios que em poucas décadas irão inviabilizar o desenvolvimento sustentável.
Embora esteja em queda, o aumento populacional é superior
aos acréscimos na produção alimentar, que já em meados dos anos
80 se elevava a taxas inferiores à metade do crescimento demográfico. Perda originada, em parte, pela diminuição das áreas agricultáveis e pela degradação do solo: 1,2 bilhão de hectares da superfície
terrestre estão moderadamente degradados. Em 2020, a Terra terá
oito bilhões de habitantes. Alimentar, abrigar, vestir, cuidar, educar
e empregar adequadamente esse contingente – mesmo que a ciência
tenha aqui um papel relevante – representará um duro golpe nos re110
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cursos não-renováveis e na qualidade de vida geral. Ainda mais
quando se sabe que na equação População x Consumo x Tecnologia
= Impacto sobre a Terra, o ótimo demográfico estaria em quatro bilhões.
A carga de poluentes atmosféricos, responsáveis pelo efeito
estufa, multiplicou-se por 12 nos últimos cem anos. Entre as alterações climáticas e outros efeitos daí decorrentes estão a chuva ácida,
a devastação florestal, as secas, as enchentes, as pragas. Acelera-se
com isso o ritmo em que vem sendo liquidada a biodiversidade, vetor estimado em três mil espécies anuais. Em igual estágio crítico
encontra-se a água, cuja parte potável soma apenas 3% do seu volume total, e destes somente 0,7% é acessível. Nota brasileira: 95%
dos rejeitos locais são lançados nos rios, nas lagoas e no mar sem
tratamento. A poluição global destas mesmas fontes está relegando
três bilhões de pessoas a déficits crônicos de água, enquanto especialistas menos condescendentes prevêem guerras já em 2025 pelo
controle dos mananciais.
Com um presente permeado por tendências tão claras, o futuro não é mais conjectural. Se as ações ecológicas não alcançarem
escala planetária, ele encenará o fim da História em sentido concreto, terminal, porque nós, os atores, escangalhamos o palco. Por ora,
o futuro vem pressionando o presente com uma ansiedade difusa,
intermitente, nascida na certa da “consciência de que a Terra existiu
sem nós e vai existir depois de nós”, nas palavras do filósofo Michel
Serres. Pensamento amargo, que nenhuma outra época salvo a nossa
produziu, por fazer plausível ou mesmo inevitável a confirmação da
hipótese da extinção natural da humanidade. Até porque os deuses
têm se revelado incompreensivelmente omissos a respeito.
Contra essa extinção e, divertidamente, contra lendas sobre o
fim da História, talvez fosse recomendável ao Homo sapiens considerar com carinho esta possibilidade radical – a de se pensar enquanto animal, reinvocar a sua própria animalidade, aceitando-se
como espécie entre outras. Sobretudo porque, entre nossas atividades fundamentais, definindo amplos setores na economia, estão respirar, comer, beber, excretar, abrigar, dormir, reproduzir, tal e qual
bandos de girafas ou pardais. Dar este passo, ou melhor, este salto
em direção ao básico implicaria uma mutação complexa, ainda sem
forma, sujeita a todo tipo de obstáculos econômicos e ideológicos,
embora não esteja muito distante, em essência, do que declarou há
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pouco a poetisa Adélia Prado: “Eu, dentro do Universo, sou uma
criatura tanto quanto uma galinha.”
UM REI USURPADOR

Pensar-se enquanto animal seria o primeiro movimento que os
homens fariam rumo a um questionamento da divisão entre Natureza e Cultura. Ser humano é distinguir-se hierarquicamente do nãohumano. Essa partilha é tanto um algoritmo quanto um comportamento, uma inerência inconsciente e automática no antropóide que
construiu cidades, pintou a Mona Lisa. A partir do século 16, o humanismo renascentista com Bacon e Descartes, que reduziu os animais a máquinas sem alma, e depois a física newtoniana, abriu caminho para a civilização industrial e daí para as sociedades ocidentais se autodenominarem senhoras absolutas da natureza: dos cavalos aos mares, do vento aos metais, a matéria viva ou inerte passou
a existir para ser conquistada pelo conhecimento e a ação humanos.
Uma distinção virtual transmutou-se em espoliação real, intensiva,
visando não mais à subsistência ou à acumulação vegetativa, mas a
um projeto de dominação indiferente quanto às conseqüências para
seus meios de efetivação.
Agora que a modernidade escalou o processo, parece indispensável uma estratégia para dominar a dominação, para identificar
no que a cultura prolonga, não se opõe, a natureza, no que o homem
é igual, não estranho, aos animais. Encarar nossa animalidade significa assumir que o lugar suposto central do homem na natureza, presunção resguardada por uma unanimidade triunfalista, se deslocou.
O rei se revelou um usurpador, o antropocentrismo, um problema.
Ou mesmo uma falácia. Para relocalizá-lo seria preciso que os indivíduos se dispusessem a pensar (e a agir), primordialmente, não
mais como criaturas de Deus, pessoas, membros de classes ou nacionalidades ou da cidadania internacional, mas como espécie.
Se não podemos viver a experiência subjetiva do que é ser
animal, temos a noção de espécie e um corpo preso à animalidade;
são janelas que deveriam ficar permanentemente abertas no nosso
psiquismo. Se é possível, a rigor não se sabe. Mas deverá ser tentado. Dados e informações estão disponíveis. Há toda uma biologia,
uma zoologia, uma corporeidade a serem anexadas pela Antropologia, reconsideradas pela História. A demanda é por uma idéiaconvicção, um conceito-pulsão que atravesse as mentalidades e, lá
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na frente, seja simples o suficiente para nos levar a falar “os outros
animais”, em vez de “os animais”. Kojève aliás, em entrevista a um
jornalista francês em 1968, pouco antes de morrer, não fez cerimônia: “Há no homem 1% de humano, o resto é, digamos, animal. Logo, temos aí um amplo território a ser interpretado.”
O agravamento da situação ambiental deu novo peso à boutade kojeviana. Num pensar-se zoofílico entrariam em jogo os parâmetros adaptativos da espécie Homo Sapiens referentes à população, à alimentação, à migração, à territorialidade, à aclimatação, ao
convívio interespécies, aos ciclos e equilíbrios ambientais. E certamente os conhecimentos e técnicas elaborados pela etologia, numa
inversão gloriosa, seriam aplicados a ele.
Não se imagina, é evidente, que os homens voltem a uma instintualidade virginal e piem como pássaros, comam presas vivas.
Insetos continuarão a ser eliminados, os matadouros a sacrificar
bois; são práticas equivalentes a leões devorarem, não se sabe por
quanto tempo, zebras nas savanas africanas.
O bicho que faz História, porém, não poderá mais lhe dar um
ritmo exponencial, alheio às suas condições físicas. Será inevitável
para a Cultura elaborar um roteiro de renúncias. Produz-se hoje em
duas semanas o volume total de bens fabricados em 1900. Aceleração formidável também pelo desgaste: para se obter l kg de cobre,
são movimentados 500 kg de matéria-prima e uma tonelada de produtos industriais envolve 30 toneladas de insumos diversos. Nenhuma outra espécie, já foi assinalado, detém tamanho potencial entrópico e predatório. A mensagem é clara: o produtivismo exacerbado da economia de mercado deverá se conter nos limites da biosfera.
Tais limites são uma ferida narcísica no antropocentrismo e
vão barrar o consumo comparativamente suntuário dos países ricos.
Um cidadão suíço consome 17 vezes mais que um nigeriano. Esse
dado está embutido em disparidades chocantes: 80% da produção
industrial global são absorvidos por 20% da população do planeta,
enquanto estes mesmos 20% causam 80% da poluição atmosférica.
A dupla desvantagem arcada pelas nações mais pobres é insustentável a longo prazo. E não há, que se registre, consumo ostentatório
entre os demais súditos do reino animal.
Frear o par produtivismo-consumismo seria inócuo sem o
controle populacional. Como observa Susan George, doutora da E.
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H. E. S. S. de Paris:
Ao longo da História, as taxas de mortalidade e natalidade foram
praticamente idênticas: morriam tantas pessoas quanto as que nasciam. Um grande número de seres humanos não alcançava o estado
de procriação. Hoje a natalidade ultrapassou a mortalidade em
250%.

A bomba demográfica, que está ligada ao quesito alimentar,
ao crescimento e deterioração da qualidade de vida nas grandes cidades, somente será desarmada com planejamento familiar acoplado
a uma melhor distribuição de renda: no Terceiro Mundo, filhos em
quantidade são ativos financeiros, cadernetas de poupança para garantir uma velhice abrigada. Aqui a cultura rompeu os mecanismos
naturais que permitem aos estados críticos se reorganizarem sozinhos. Será preciso, com muita sorte, redescobri-los por simulação,
ensaio e erro, para resolver o que os peixes nos rios solucionam espontaneamente.
SEM IDÍLIOS NO HORIZONTE

Pensar-se como animal consiste em preparar-se para aliviar a
pressão da Cultura sobre a Natureza e isto envolve a construção de
um novo laço com o meio ambiente e as outras espécies. A urbanização nos deixou física e psiquicamente afastados do mundo natural, o que nos facilitou habituarmos à destruição da paisagem para
erguer condomínios, a comer nacos de carne sem relacioná-los ao
bicho de que vieram; uma trucagem, um auto-engano supereficaz
parece bloquear a metonímia parte-todo em nossa memória. Uma
reaproximação agora exigiria a difusão maciça, contínua, não eventual de informação sobre o assunto, comprometendo-se a mídia com
a ecologia para além do entretenimento. Básico, ainda, seria o ambientalismo e o conservacionismo tornarem-se, em grau intensivo,
programas e práticas educativos na escola e fora dela, para inspirar
alianças naturalistas, éticas do futuro. Parques nacionais e a gerência de risco não vão bastar. A política ambiental deverá presidir todo o planejamento econômico.
Formas de interação antes partilhadas viriam a ser recuperadas, ao menos enquanto valor. “Não há animal, por mais fraco e
feio na sua aparência, cuja visão não diminua o amor-próprio de
um filósofo”, disse o iluminista francês La Mettrie. Menos freqüente
hoje, por escassez dos personagens inclusive, essa experiência não
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desapareceu por completo. Os bichos de estimação usufruem dela.
Animais (e rios, lugares) permanecem sagrados em muitas sociedades, hospedam almas humanas em religiões crentes na metempsicose. Logotipos emblemas, brasões, mas especialmente a poesia, estão
saturados de bestas arquetípicas. Nossos sonhos confirmam existir
em circulação toda uma totêmica para simbolizar enraizamentos que
não se apagam no desejo e no terror.
Laço tão profundo, gerado pelo pensamento mágico mas também pela simpatia na qual os homens se reconhecem expostos, como os animais, à dor e à morte, sinaliza uma condição instintiva
comum que encontrou expressão afetiva e política no velho Direito
Natural. Argumento a ser retomado para renovar códigos conviviais
com as demais espécies. Não por acaso William Wilberforce e
Thomas Fowell, fundadores da primeira sociedade protetora dos
animais em 1824, na Inglaterra, eram conhecidos por suas idéias favoráveis à abolição da escravatura.
Não estão agendados, porém, idílios no horizonte. Os animais
são leais à fome; o homem também. O Homo sapiens é uma espécie
que come outras. A carne é a sua principal fonte de proteínas e o
consumo de vacas, porcos, aves, peixes, que não é universal, não
vai parar, embora possa diminuir recorrendo-se a dietas menos desbalanceadas, a rodízios nutricionais. Interferir na cadeia alimentar,
dizem os biólogos, é como abrir uma caixa preta. O mal pode não
compensar o bem. E o fato é que, se os animais se entredevoram indivíduo a indivíduo, o problema alimentar só pode ser abordado, a
essa altura, de espécie a espécie. É o conjunto dos predadores que
induz a equilíbrios ou a desequilíbrios.
No entanto a lealdade à fome não requer estritamente produção para mercado, hoje integrada às biotecnologias na ponta de um
biopoder. A questão, por sua dificuldade, não está imune à discussão quanto a se proteger ou não os animais contra o produtivismo.
Monitorada por satélites, a caça industrializada às baleias reduziu
seu número a 10% do que já foi, calcula-se, a sua população máxima. Em unidades tecnificadas, frangos são criados para abate em 42
dias, gado para corte em 18 meses. Massas imensas são partejadas e
exterminadas pela cultura, não pela natureza, e seria uma impropriedade dizer que elas “vivem”. A racionalidade econômica exerce
um poder sobre a vida que retira da visibilidade, neutralizando cientificamente por confinamento seu “viver” e “morrer”, espécies intei115
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ras. Não se trata de regresso a idílios pastorais, mas de pôr à mostra
um vetor atual. Para sentir-se a extensão do dano em relação ao
convívio, basta considerar que em algumas regiões africanas o tempo é escandido em função do gado - hora do gado e das pessoas
descansarem: meio-dia; hora...etc - ou ler uma novela de Guimarães
Rosa.
FÁBULA OBJETIVA / PARADIGMA IRÔNICO

Pensar-se como animal no contexto contemporâneo, quando a
ciência segue substituindo a religião na modelagem do social, talvez
seja cortejar o excêntrico. Frente à gigantesca e aparentemente irremovível rede de interesses do capitalismo globalizado, com o
consumo tão legitimado pelas pessoas quanto o seu suporte, a inovação tecnológica, este texto se fragiliza, se torna no máximo uma
alusão a utopias negativas, uma paródia de gedanken experiment
(experimento teórico) com um pé na patafísica. Lembra assim as
vertigens, as expansões imaginárias com que os empenhos minoritários enfrentam a desproporção de forças na luta por corações e mentes - aquela poética que mescla hipérboles a um saber.
É nesta faixa que se situam os devaneios New Age dos anos
80 e 90, ao proporem visões holísticas do Universo nas quais o reencantamento do mundo passava pela física quântica mas também
pelos duendes. Um espírito de primeira linha como Michel Serres
defende, para superar nosso esquecimento da natureza, um Pacto
Natural com o ambiente baseado na cortesia que as situações extremas ou as imensidões fazem brotar entre vítimas ou entre vítimas
e algozes. Uma mente não menos brilhante, Edgar Morin, tenta
apreender onde, de fato, foi parar a identidade humana, insistindo na
necessidade de promover nosso pertencimento à Terra-Pátria e nosso status de primeiros cosmopitecos; com isso ele não descarta a colonização do sistema solar para garantir a sobrevivência da espécie.
E a crermos nos militantes da deep ecology, uma vez desmontado o
antropocentrismo será possível atribuir estatuto jurídico não só aos
animais como também às plantas e às pedras.
É seguindo essa linhagem de especulação hiperbólica que o
gesto de repensar a separação entre Natureza e Cultura não deve se
restringir ao fim da História por esgotamento ecológico. Se abandonamos a animalidade, ela não nos abandonou, e fala dentro da própria cultura. São ilusões, mitologias, hipertrofias que vão se dissol116
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vendo e revelando uma realidade humana mais próxima, biológica e
figurativamente, das bestas que dos anjos. Sem transcendência, reduzidos ao corpo e aos instintos, embutidos no presente como no
não sentido, os animais oferecem um paradigma irônico para as
nossas pretensões à diferença, a um destino privilegiado, quando na
verdade repartimos com eles uma condição não idêntica mas bastante análoga. A crítica cultural contemporânea fornece material para
uma fábula objetiva que assinale, mediante breves narrativas conceituais, os pontos nos quais a cultura reaproxima-se, por homologias, da animalidade.
O BAILE DA IMANÊNCIA

A primeira analogia consiste em que, cada vez mais, os homens como os gatos estão vivendo na pura imanência. Essa palavra
é empregada na sua acepção kantiana de limite a toda experiência
possível, nada mais havendo fora disso. A modernidade está pondo,
parece, um fim no dualismo platônico-cristão de um mundo verdadeiro e outro aparente. Nosso reino, como disse Camus, é todo ele
deste mundo. A finitude animal, sem alma, sem metafísica, nunca
pertenceu a outro domínio. No ocidente em particular, as grandes
narrativas religiosas, de totalização histórica, do progresso sem fim,
que ofereciam um sentido e uma transcendência no tempo ou na
eternidade, estão em franco recuo. No cotidiano, a vivência profana
se sobrepõe enormemente ao às injunções do sagrado. Na realidade
desencantada pela tecnologia os assuntos individuais como os sociais são resolvidos sem apelos ao mágico. A laicização, por outro lado, favoreceu a concentração na vida privada, esvaziando os projetos históricos que prometiam futuros radiosos.
Imanência no entanto não é apenas privação da transcendência. A rigor ela se confunde com a vida no que essa tem de facticidade mas também de liberdade, invenção, aleatoriedade - doação
sem doador no qual o presente se mede por intensidades, o futuro é
abertura sem preço. A imanência anda assim de mãos dadas com a
contingência. Nada está escrito. Caminhamos para nos habituar a
um universo não mais providencial ou fatal, mas probabilístico.
Vamos assentindo em tornar frutuosa uma existência sem fundamento, salvo aquele que nossos desejos lhe conferem.
Esse contexto afeta igualmente as religiões. O grande número
de crianças árabes e judias mortas no recente conflito na Palestina
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tem feito intelectuais e gente comum se perguntarem: o que ainda é
sagrado? Estamos na Terra Santa e o sagrado não protege a vida,
sua função primordial. O sagrado é o separado, o velado por tabus.
Nossa época é fusional e obsessivamente cognitiva. Embora conheçamos pouco, já sabemos demais para o numinoso, o misterium
tremendum. Como disse Marcel Gauchet, em Le Desenchantement
du Monde, as religiões se retiraram, restam apenas vestígios do religioso. É o que constata, em outro tom, o teólogo inglês Don Cupitt:
Uma revolução cultural extraordinária está ocorrendo em quase todo o mundo. Os últimos milênios estão se desfazendo como fumaça
à medida que milhões, até bilhões de pessoas desertam, esquecem,
tranqüilamente abandonam ou repudiam suas tradições étnicas, religiosas e morais.

As igrejas abrigam na atualidade quase dez mil credos. Nenhum deles certamente oferece doutrinas que integrem ou disciplinem todos os aspectos da vida. No passado tinha-se uma religião
desde o nascimento, hoje se procura uma religião, que pode ser
mudada conforme a moda: o divino não é mais formativo, é vagamente performativo como um estilo, um vocabulário existencial. As
crenças não resistem à equação atual: velocidade = vacuidade. Assim é que nos países ricos, mais bem informados, as práticas são
eventuais e personalizadas, algo na linha zen ou Nova Era. Supostos
reencantamentos do mundo apenas privatizam mímicas do sagrado
e se dispersam em jogos ateológicos como tarô, astrologia, I Ching.
O avanço do profano apressa também o desgaste senão a liquidação do invisível. O sobrenatural, o paranormal derivam para o
entretenimento. Com isso o mistério tende a cair em desuso, dando
lugar à complexidade, termo neutro que não promete um sentido
decifrado. Por fim vamos presenciando uma ascendente dessimbolização da morte. O prolongamento do tempo de vida pela medicina
começa a montar uma outra moldura para o passamento; excetuando-se os casos trágicos, morre-se mais naturalmente de velhice; o
luto, antes um período de abstenções longo e torturante, tornou-se
curtíssimo. Adotada em vários países europeus, a eutanásia evidencia o quanto a morte pode ser preferencial para os que sofrem sem
esperança. A saudade em pedra dos velhos túmulos é preterida, se
desritualiza na cremação. Morre-se menos religiosa ou dramaticamente e isto não tanto porque as neurociências vão eliminando a
crença na alma, no outro mundo, mas porque vamos aprendendo
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neste mundo a trocar a salvação, desnecessária, pela fruição.
Biologicamente, um homem morto não difere de um cavalo
morto. Qual é o sentido da morte de um e outro? Nenhum, porque
“sentido” é um ponto de vista dos vivos; constatação banal mas dura que em nada arranha a dignidade humana, pelo contrário, a enobrece porque é sem consolo. Para os homens a morte é a interrupção
de uma resposta a uma pergunta inexistente; para os animais, é não
mais desfrutar de um corpo. O que os diferencia é o volume de vida
acumulado e transmitido na imanência, e seria bom não esquecer,
para retomar a sabedoria popular: existe gente que não vale um rato
morto.
A HISTÓRIA COMO NUVEM

Os séculos 19 e 20 divinizaram a História, isto é, a Cultura
como transformação da Natureza pelo trabalho. Burguesas ou marxistas, as ideologias viram no homem o seu sujeito; seus triunfos e
dramas grandiosos, pelo engenho como pela violência, anunciaram
tempos admiráveis.
Ao desativar as metanarrativas religiosas e políticas, a pura
imanência desfaz uma das nossas mais caras ilusões: a racionalidade
e o significado da História. É uma reação comum, presente em vários textos, dizer-se que o mundo não é mais legível, ou seja, narrável coerentemente segundo uma lógica ou um projeto. Aquela História geral, linear, desenvolvendo uma proposição otimista em direção a um fim, caiu em descrédito. O grande número de atores multiplica ao infinito as interações e a complexidade daí resultante contrasta com a seqüência causal em que esperamos organizar os fatos.
Com o abalo nas teodicéias e o fim do socialismo, nem os deuses
nem os tempos admiráveis respondem aos nossos apelos por um
significado transcendente na nebulosa de acontecimentos em evolução constante. Uma indeterminação crescente torna os cenários econômico, político, cultural imprevisíveis e voláteis.
Vem daí o relativismo e o ceticismo de correntes intelectuais
quanto a uma ciência da História e mesmo quanto à sua narratividade. Fala-se, para começar, não em uma História da humanidade,
freqüentemente confundida com um modelo ocidental, intencional
de historicidade, mas em Histórias múltiplas, com ritmos diversos,
sem esquema evolutivo pré-determinado. Isola-se também a semelhança entre os procedimentos narrativos da História e da literatura:
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uma vez colocadas em discursos, as ações humanas já são interpretações que estarão sujeitas a interpretações, às vicissitudes da conotação. Personagens, gestos, contextos transpõem para a narrativa
histórica processos elementares na ficção. O passado ressurge assim
como construção imaginária, uma vez que os mesmos documentos
proporcionam versões diferentes.
A Era da Incerteza, em que vivemos condicionados por uma
aceleração sempre maior, teria como limite irônico a vida aleatória e
sem história dos animais. Não surpreende que a expressão “o eterno
presente dos animais” venha sendo aplicada com alguma freqüência
na alusão à temporalidade atual, assimilada a um presente dilatado,
sem sucessão e sem antecedentes, devido ao ritmo imposto pela
comunicação eletrônica.
Este quadro em que a indeterminação ultrapassa as intenções
já havia sido satirizado por Robert Musil para contestar as visões
determinísticas da História. Em sua versão probabilística, emprestada à termodinâmica, os episódios históricos, fruto de milhões de
ações individuais apontadas para todas as direções, não lembram a
causalidade linear de uma bola de bilhar, mas a metamorfose complexa, inumerável de uma nuvem. Ela não evolui de modo previsível para uma forma, mas flutua entre miríades de opções para sua
forma seguinte. Nem os pássaros nem as nuvens parecem infelizes
por não terem história. Nossa soberania porém deveria meditar sobre porque às vezes o comportamento da matéria e dos animais nos
descreve tão bem.
O HUMANISMO ERA UM DESPOTISMO

De senhor a câncer da natureza, segundo a metáfora indignada
do ecologista José Lutzenberg, o homem e seu conceito passam por
uma crise sem precedentes. 500 anos de humanismo culminaram em
confusão e perplexidade quando se pensa na sua imagem. Ele não é
mais natural, nem sobrenatural, nem extranatural, como pretendia.
Em seu lugar há uma rasura. A crise se estende às noções de identidade, paternidade e filiação, desarticuladas pela biotecnologia, e
ameaça sua subjetividade com os fluxos de informação, as próteses
cibernéticas.
O humanismo renascentista permutou o céu pela terra ao superar o teocentrismo medieval com a retomada da cultura grecoromana, e encontrou em Descartes o lastro filosófico de que preci120
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sava para se perpetuar. O cartesianismo definiu o homem pelo pensamento racional por oposição às bestas, irracionais, mecânicas,
sem linguagem. O Sujeito da Razão era uma consciência autônoma,
soberana, com franco acesso à verdade. Fazendo eco à Bíblia (Gen.
l, 27-28: “crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e
dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais...”) cabia a este sujeito racional “dominar” a natureza pelo conhecimento. O restante da história é ultra-sabido.
Não se visa a subestimar o que Sujeito e Razão realizaram em
termos de progresso material e político, mas sublinhar sua ambigüidade, quase sempre camuflada, sua parcialidade, sua embriaguez
com “mito autocongratulatório do humanismo”. Por aí, a racionalidade tecnocientífica invocada pelo Iluminismo para conduzir o desenvolvimento material (razão instrumental) e moral (razão emancipatória) da humanidade extraviou-se em contradições que raras vezes chegou a denunciar: a tecnociência moderna produziu o automóvel mas também a poluição urbana; a física quântica levou às
bombas nucleares; a democracia liberal e o socialismo não evitaram
imperialismo nem o totalitarismo com seus milhões de mortos e excluídos. A lista é interminável e, tudo indica, tende a aumentar porque a tecnociência deverá repetir a mesma autocontradição ao ser
convocada para reparar os males que provoca, se persistir a infalibilidade messiânica de que está atribuída.
Ou seja, a razão está longe de ser, como garantem as ideologias que vinculam o saber ao poder, unicamente um espetáculo de sucesso. Incapaz de controlar a si mesma, está em dificuldades para
compreender e descrever a História que produziu, assim como para
deter a o rastro de destruição que seus gestos provocam. Parece
plausível que desse uma amplitude letal ao despotismo da Cultura
sobre a Natureza.
A presunção antropocêntrica do sujeito racional seria avariada
por um quarteto mais ou menos apocalíptico - Copérnico, Darwin,
Marx e Freud- cujas contribuições se refletiram em filosofias antihumanistas na segunda metade do século 20, especialmente na
França e na Alemanha. Desde então a razão e a ciência têm sido colocadas numa posição problemática. Sua universalidade cede ao relativismo, sua objetividade se embaraça com a indeterminação
quântica e as epistemologias céticas. Sem esquecer os pesadelos que
a ficção científica antecipa quanto às sociedades tecnologicamente
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organizadas. Flagradas nas suas insuficiências, na sua cumplicidade
com o produtivismo, elas mostram ser muito mais funções adaptativas elevadas de uma espécie animal, que uma fonte de conhecimento absoluto.
Função bem mais modesta, que responde em parte à pergunta:
como foi possível ao sujeito racional tratar irracionalmente a natureza a ponto de ele próprio se desfigurar, se desconhecer e se colocar em perigo? Não seria irrealismo, aqui, levar em conta reações
naturalistas que se esboçam dentro da própria cultura, algumas em
sintonia com o ecologismo, escalonando prioridades ligadas à animalidade.
As críticas à Razão explicitaram esta obviedade subversiva:
não há pensamento sem corpo A cisão cartesiana que os separou
não vigora mais. Ainda que manipulado midiaticamente pelo narcisismo, pelo hedonismo a serviço do consumo, o interesse pelo corpo
traduz a busca de um substrato primal face à desreferencialização
desencadeada pela informação nas sociedades contemporâneas. Sua
versão massificada é a atração exercida pelo esporte, negócio cuja
expansão quase não sofre crises.
Há no corpo, a serem preservados, dispositivos de percepção e
atuação capazes, segundo Nietzsche, de uma “divina sutileza”. Suas
sensações, sua elasticidade, sua expressividade, sua estética, sua coordenação magnífica, sem qualquer raciocínio, são uma riqueza que
apassivamos para prestigiar um repertório funcional e medíocre. No
entanto, já se comprovou, golfinhos ajudam a curar autistas e esquizofrênicos reestruturam suas emoções na companhia de cães e gatos. A unidade e a fluidez corpóreas ostentadas pelos animais superiores ainda é para nós um sonho identitário, aquela fusão impossível que o sujeito humano persegue do em si com o para si, na linguagem hegeliana.
Igual atitude começa a prevalecer quanto aos afetos, hoje tidos
por imprescindíveis ao laço social. Talvez o contrato funde a sociedade, mas, diz-se, é a amizade que lhe dá permanência. Os sentimentos, que Descartes discriminou como uma intromissão animal
na alma, se tornaram o único espaço de aventura individual e têm
sido, de forma inédita, valorizados nos ambientes de trabalho imaterial. No pólo oposto a um sujeito racional, vê-se delinear uma subjetividade convivial, afetiva, pulsional.
Esse perfil ainda inacabado cuida de si e desenvolve uma sen122
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sibilidade terapêutica não só por valorizar a vida como para se defender, consciente ou inconscientemente, daquela premissa freudiana: há um mal-estar na cultura. Várias psicoterapias centram na autopercepção corporal, na proprioceptividade, em contraste com a
fragmentação e a evanescência das imagens que nos cercam, seu
programa de reorganização da personalidade.
Autopreservação contra a qual o indivíduo doente se debate e
cuja reconstituição é penosa, mas aos animais não custa nada.
O fim da História é, filosoficamente, uma questão em aberto,
e uma hipótese inquietante se pensamos no ambiente. Mas existe
uma intuição ao mesmo tempo certeira e obscura na animalidade
entrevista por Kojève como nos bichinhos, vá lá, pueris, do padre
Marcelo: pensar-se enquanto animal tornou-se para o homem um
trajeto obrigatório, uma salvaguarda. Talvez estejamos bordejando
uma nova pré-História cujos personagens seriam o meio ambiente e
um animal vago, inespecífico, pós-humano, tateando para reequilibrar Natureza e Cultura. Numa perspectiva de cem ou duzentos
anos, isto não seria um devaneio. O decisivo, porém, é que ele fosse
aprovado em teste equivalente a este, relatado pelo psicanalista
francês Félix Guattari:
Alain Bombard apresentou na televisão francesa duas cubas de vidro: uma contendo água poluída, como a que podemos recolher no
porto de Marselha e na qual evoluía um polvo bem vivo, como que
animado por movimentos de dança; a outra, contendo água do mar
isenta de qualquer poluição. Quando ele mergulhou o polvo na
água limpa, após alguns segundos vimos o animal se enrugar, se
abater e morrer.
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EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO
Luiz Trajano da Silva

RESUMO
Exercícios de estudo das figuras geométricas por intermédio
da análise com o emprego de coordenadas, estabelecendo a identidade entre as equações e os lugares geométricos.
Palavras-chave: Geometria, figuras geométricas, equações e lugares
geométricos, métodos de ensino.
ABSTRACT
Study exercises of geometric graphics using analysis and coordinates, defining the identity between equations and geometric
places.
Key words: Geometry, geometric graphics, equations and geometric
places, teaching methods.
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EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO
Luiz Trajano da Silva

INTRODUÇÃO

Os exercícios que seguem fazem parte de uma série de trabalhos apresentados e resolvidos com os alunos do curso de Licenciatura em Ciências na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, na década de 90, como introdução ao estudo da Geometria Analítica.
A Geometria Analítica – Geometria Cartesiana – criada pelo
genial filósofo e matemático francês René Descartes (1595-1650),
trata do estudo das figuras geométricas por intermédio da análise,
com o emprego de coordenadas, estabelecendo a identidade entre as
equações e os lugares geométricos. Esse ramo da matemática veio
facilitar o estudo das figuras geométricas no plano e no espaço e
tem grande aplicação tanto nas ciências puras como nas ciências
aplicadas, com a unificação dos conhecimentos algébricos e geométricos.9
Anexo está também um grupo de fórmulas, com as letras convencionais, para facilitar o trabalho dos acadêmicos e daqueles que,
eventualmente, tenham interesse pelo assunto.
EXERCÍCIO 1

Dados os pontos A(4,2), B(-2,4) e C(2,-4), achar a circunferência que passa em A, B e C.
1 processo - O centro da circunferência é o ponto de encontro das
três mediatrizes: da mediatriz do lado AB (MAB), da mediatriz do
lado AC (MAC) e da mediatriz MBC, do triângulo de vértices dados
A, B, C.
1 Mediatriz do lado AB, isto é, MAB
9

Enciclopédia Delta Larousse. Rio de Janeiro: Delta, 1960. v. X. p. 5016.
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1.1 Ponto médio de AB
x1  x 2 4  2
y1  y 2 2  4
x

1 e y 

 3 PAB(1,3)
2
2
2
2
1.2 Feixe de retas no ponto médio
y  y1  a( x  x1) e y  3  a( x  1)
1.3 Coeficiente angular de AB
y 2  y1
42
2
1
a AB 



x 2  x1  2  4  6
3
1.4 Coeficiente angular da reta perpendicular com AB
1
condição de perpendicularismo a   , no caso
a'
1
a
3
1
3

1.5 Equação da mediatriz de AB
A mediatriz de AB é a reta perpendicular com AB e passando
no ponto médio de AB
No item 1.2. obtivemos todas as retas que passam pelo ponto
médio de AB, isto é, o feixe de retas no ponto médio
y  3  a( x  1)
Para obter aquela que é perpendicular, basta substituir o coeficiente angular obtido no item 1.4.
Daí y  3  3( x  1) , donde y  3  3x  3 e aí está a equação
da mediatriz de AB: M AB  3x  y  0  M AB
Observação: Como essa equação não tem o termo independente, isto indica que essa mediatriz passa pela origem dos eixos O(0,0).
2 Mediatriz do lado AC, isto é, MAC.
Para isso, seguimos o mesmo roteiro anterior.
2.1. Ponto médio de AC
42
24
x
3 e y
 1 PAC(3,-1)
2
2
2.2. Feixe y  1  a( x  3)
42 6

3
2.3. Coeficiente angular a AC 
24
2
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2.4. Coeficiente angular da perpendicular a  

1
3

2.5. Equação da mediatriz
1
y  1   ( x  3)  3 y  3   x  3
3
ou seja M AC  x  3 y  0
Observação: Essa reta também não tem o termo independente e então também passa pela origem dos eixos. Isto indica que essas duas
mediatrizes têm o ponto comum na origem dos eixos. Sendo assim,
a 3ª mediatriz deverá passar pelo ponto comum na origem. Vejamos.
3 Mediatriz do lado BC, isto é, MBC
3.1 Ponto médio de BC
22
44
x
0 e y
 0 e PBC = O(0,0)
2
2
Como as três mediatrizes têm como ponto comum a origem dos
eixos O(0,0), esse ponto é o centro da circunferência O(0,0).
4 Cálculo do raio da circunferência
O raio é a distância do centro(0,0) até A ou B ou C.
R = AO = distância entre dois pontos
d  ( x2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2  (4  0) 2  (2  0) 2

d  16  4  20
Só para comprovar a medida do raio:
OB  (2  0) 2  (4  0) 2  4  16  20 ou
OC  (2  0) 2  (4  0) 2  4  16  20

Comprovado: o raio é R  OA  OB  OC  20 .
5 Equação da circunferência
x 2  y 2  2x  2y   2   2  R 2  0 ,
onde  e  são as coordenadas do centro, no caso O(0,0) e o
raio é R  20
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Daí
2

x 2  y 2  2.0 x  2.0 y  0 2  0 2  20  0 ou
x 2  y 2  20  0 , equação da circunferência que passa em
A(4,2) B(-2,4) C(2,-4).

Y

MAB

B

A

X

0

MAC

C
FIGURA 1

2 processo - O raio R é a distância do centro Centro(  ,  ) até A,
até B ou até C, isto é, a distância entre dois pontos.
Então
R  ( x2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 = do centro até A = =

(4   ) 2  (2   ) 2 , donde

(4   ) 2  (2   ) 2  R 2 (1), do centro até A
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R  (2   ) 2  (4   ) 2
do centro até B

 (2   ) 2  (4   ) 2  R 2

(2),

R  (2   ) 2  (4   ) 2
do centro até C.

 (2   ) 2  (4   ) 2  R 2

(3),

Como (1), (2) e (3) são iguais, podemos escrever:
a) Comparando (1) e (2), temos:
(4   ) 2  (2   ) 2 = (2   ) 2  (4   ) 2
16  8   2  4  4   2 = 4  4   2  16  8   2
 8  4  4  8  4  16  4  16 e  12  4  0 ou
seja 3    0 (4)

b) Comparando mais duas, (1) com (3), por exemplo.
(4   ) 2  (2   ) 2 = (2   ) 2  (4   ) 2
16  8   2  4  4   2 = 4  4   2  16  8   2
 8  4  4  8 = 0 ou  4  12 = 0 ou
seja   3  0 (5)
Resolvendo o sistema de duas equações (4) e (5)
3    0 donde   3
  3  0

e daí, na equação (5) :
  3.3  0 donde   9  0 , donde
  0 e   0.
As coordenadas do centro são Centro(0,0):
“o centro da circunferência está na origem dos eixos.”
Centro = O(0,0).
c) Cálculo do raio R.
Levando   0 e   0 em (1) ou (2) ou (3), temos o raio:
R  (4   ) 2  (2   ) 2 = (4  0) 2  (2  0) 2 = 16  4 =

= 20
Circunferência
Centro = O(0,0) e R  20
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x 2  y 2  2x  2y   2   2  R 2  0
2

x 2  y 2  20  0 e daí
x 2  y 2  20  0 , equação da circunferência que passa em
A(4,2) B(-2,4) e C(2,-4) c.q.d. (como queríamos demonstrar).

O gráfico (FIGURA 1) é o mesmo - claro! - do 1º processo.

EXERCÍCIO 2

Sem o uso de compasso, desenhar a circunferência que passa pelos
pontos
P1 (1,2) , P2 (5,0) e P3 (1,4) .
Fórmula da circunferência de centro C ( ,  ) e raio R:
(x   )2  ( y   )2  R2
1o) Passa em P1 , logo (1   ) 2  (2   ) 2  R 2 (I)
2o) Passa em P2 , logo (5   ) 2  (0   ) 2  R 2 (II)
3o) Passa em P3 , logo (1   ) 2  (4   ) 2  R 2 (III)
Comparando (I) e (II):

(1   ) 2  (2   ) 2  (5   ) 2  (0   ) 2
1  2   2  4  4   2  25  10   2   2
 8  4  20 e daí 2    5 (IV)
Comparando (I) e (III):

(1   ) 2  (2   ) 2  (1   ) 2  (4   ) 2
4  4   2  16  8   2 ou  4  8  16  4
e  12  12 donde   1
Levando   1 em (IV), temos
2  1  5 donde 2  4 e   2 .
Como   2 e   1 , o centro é C (2,1) .
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4º) Cálculo do raio
Levando  e  em (I) ou (II) ou (III), temos no caso de (I):
(1  2) 2  (2  1) 2  R 2 e 1  9  R 2
ou R 2  10 e o raio é R  10 .
5º) Circunferência
Levando  ,  e R na equação
x 2  y 2  2x  2y   2   2  R 2  0 , temos
2

x 2  y 2  4 x  2 y  4  1  10  0 e daí
x 2  y 2  4x  2 y  5  0 ,
a equação da circunferência.
Desenho da circunferência por pontos

Na equação x 2  y 2  4 x  2 y  5  0 , se fizermos y  0 vamos
obter os pontos de encontro dessa circunferência com o eixo horizontal X:
x 2  4 x  5  0 onde
 4  16  20  4  36  4  6
, donde os pontos de
x


2
2
2
encontro com o eixo X A(1,0) e B(-5,0), que são marcados no
gráfico.
Pela simetria, podemos marcar C1 e D.
Se fizermos x  0 , vamos obter os pontos de encontro dessa circunferência com o eixo vertical Y:
y 2  2 y  5  0 onde
 2  4  20  2  24  2  4,8


2
2
2
e os pontos de encontro com Y são
y

E(0;1,4) e F(0;-3,4)
Pela simetria, podemos marcar G e H.
Levando o raio R  10  3,16 a partir do centro, temos I, J, K, L.
Pela simetria com P3, marcamos M e N.
Unindo todos os pontos podemos, com boa precisão, obter o traçado
da circunferência sem usar compasso, como aparece na FIGURA 2.
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Y

Escala
0

1

2

3
N

4

5

I

P1(-1,2)

G

E

A

B=P2(-5,0)
L

R=

 3,16

C(-2,-1)

X
K

D

C1

H

F
M

J

P3(-1,-4)

FIGURA 2

FÓRMULAS UTILIZADAS

Equação geral da reta: Ax  By  C  0
Equação reduzida da reta: y  ax  b
Feixe de retas: y  y1  a( x  x1 )
x1  x 2
y  y2
e y 1
2
2
y  y1
x  x1

Reta que passa por dois pontos dados:
y 2  y1 x 2  x1

Ponto médio entre dois pontos: x 
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y 2  y1
ou a  tg
x 2  x1
1
Perpendicularismo de duas retas: a  
a'
Coeficiente angular a 

Distância entre dois pontos d  ( x2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2
Equação da circunferência de centro C ( ,  ) e raio R:
( x   ) 2  ( y   2 )  R 2 ou
x 2  2x  y 2  2y  ( 2   2  R 2 )  0 ou

x 2  y 2  2x  2y   2   2  R 2  0
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GESTÃO DEMOCRÁTICA EDUCACIONAL
Maria Suely Fernandes da Silva

RESUMO
Este artigo pretende colaborar com o debate reflexivo sobre
Gestão Democrática na Educação, cujo conceito apresenta forte dimensão política e social, no cenário da globalização, sublinhando a
necessidade de instrumentalizar as discussões em torno da administração político-educacional, sobretudo nas escolas da rede pública.
Palavras-chave: Gestão democrática; política educacional; globalização; Educação.
RESUME
Ce texte a l´intention de collaborer avec le débat sur la
Gestion Démocratique dans l´Éducation dont la définition présente
une forte dimension politique et sociale dans la globalization, pour
mettre en evidence le besoin de rendre possible les discussions sur
l´administration politique dans l´Éducation surtout dans les écoles
publiques.
Mots-clé: Gestion democratique, politique dans l‟Éducation,
globalization, éducation.



Professora de Língua Portuguesa e Língua Francesa, Mestranda em Educação pela
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GESTÃO DEMOCRÁTICA EDUCACIONAL
Maria Suely Fernandes da Silva

Há quem considere que nada de novo existe na globalização e
que ela seria apenas mais um rótulo do imperialismo. É inegável
que não apresenta um sistema de novas relações da sociedade capitalista e que muito de sua essência pode ser encontrado em tempos
anteriores ao capitalismo. Representa, contudo, um salto imensurável, a ponto de se poder afirmar que se está diante de um fenômeno,
pelo menos, diferenciado.
Segundo conceito generalizado na economia, quanto maior o
consumo, maior a relação de troca e unificação dos povos. Ingenuamente, acreditou-se que elevado consumo e alto desenvolvimento
econômico globalizariam os bens e principalmente sua forma de
produção, aquisição e distribuição, resolvendo os problemas sociais.
Em verdade, isso não ocorreu. No Brasil, por exemplo, existem
apenas espectadores de fornecedores e consumidores. Como país
periférico, aqui, os segmentos da economia denominados novos ramos industriais se desenvolvem lentamente: biotecnologia, informática, robótica e outros. A fase de “globalização”, em vez de atenuar
ou eliminar diferenças, revelou-se um multiplicador de problemas,
de instabilidade e de dissonâncias profundas. A economia globalizada distribuiu seus benefícios de acentuada e indesejável maneira:
privilegiou uns em detrimento de outros, provocou desigualdades
sociais e descaracterizou aspectos da cultura que deveriam permanecer diferenciados e independentes, frustrando expectativas.
Nesse mesmo campo da economia ocorreu uma verdadeira revolução, proporcionada pela ciência da informação e pelo conjunto
de novas tecnologias, abrangendo a produção, a distribuição de
bens, os serviços e as relações financeiras. Sem o desenvolvimento
tecnológico – em especial o dos meios de comunicação – talvez a
globalização não tivesse atingido seu atual estágio. Sua imposição
foi altamente facilitada pelas transformações sem precedentes que
se deram na área das comunicações, progresso de milênio em pou137
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cas décadas.
Hoje parece ser pacífico o entendimento de que a globalização
deve ser encarada como um fenômeno estrutural de efeitos múltiplos, cujos males devem ser enfrentados em busca de solução para
as dificuldades criadas, a fim de minimizar seus piores defeitos. Ela
provocou uma verdadeira metamorfose na maneira de viver das pessoas, proporcionando-lhes novas perspectivas. É necessário, portanto, reconhecer: veio para ficar. Pelo menos enquanto consultar os
interesses da classe dominante.
É quase impossível querer frear o chamado progresso dela decorrente.
Dentre todos os setores por ela influenciados, destaca-se a
Educação. E esta afirmação parece não comportar dúvidas: o benefício ou malefício dela advindos – nesse setor – decorrente do desenvolvimento tecnológico e científico, depende simplesmente do
homem. Para o direcionamento deste fenômeno (presumivelmente
voltado ao bem da humanidade), há necessidade do estabelecimento
de referenciais de avaliação do processo que, se não forem suficientes para resolver os problemas sociais existentes, podem, ao menos,
minimizá-los.
É claro que tanto as doutrinas do neoliberalismo quanto da
globalização estão estreitamente ligadas aos defensores do sistema
capitalista de produção; é lógico que as reformas educacionais brasileiras de 1996 - LDBEN nº 9394 - estão comprometidas com o favorecimento da estrutura econômico-política das camadas privilegiadas da sociedade; é óbvio que elas correspondem aos propósitos de
manutenção do poder. Contudo, é imperioso reconhecer: como estão postas não atendem as necessidades básicas do povo brasileiro
que anseia por um sistema educacional democrático, autônomo e
sobretudo de qualidade.
As influências do capitalismo e do neoliberalismo na definição das políticas educacionais são nítidas e presentes na legislação
vigente, mas os eixos das reformas educativas na América Latina,
como eqüidade e qualidade, capacitação de professores, gestão e financiamento, estão colaborando com a tentativa de dar eficácia à
escola e de universalizar o seu fim. Tem-se reconhecido a educação
como fator essencial no desenvolvimento social e econômico, mas,
nesse sentido, o ensino público brasileiro como não qualitativamente satisfatório.
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Abordar as discussões relativas à gestão da educação enseja
uma ligeira análise sobre a tomada de posição a respeito do uso do
termo gestão, em confronto com o de administração, ora utilizados
como sinônimos, ora com significados distintos. Às vezes, gestão é
apresentada como um processo dentro da ação administrativa; em
outras situações, seu uso denota a intenção de politizar essa prática.
Atualmente, gestão aparece como uma nova alternativa para o processo político-administrativo da educação. É clara a preferência de
organismos internacionais e de outros movimentos pelo termo gestão. Nota-se que o Banco Mundial e os técnicos brasileiros que desenvolvem as políticas ditadas pelos acordos internacionais optam
pelo termo gestão como sinônimo de gerência, como processo instrumental para garantir sua implementação. Nessa perspectiva,
compreende-se a disseminação, os largos incentivos consistentes em
fartos financiamentos para a implantação de "gerência total" nos diversos níveis de ensino. Contrariamente, muitos educadores com
opiniões avançadas utilizam a expressão gestão da educação como
reação ao descomprometimento, à neutralidade, ao tecnicismo e ao
poder mantenedor da realidade administrativa da educação, a partir
da década de 70, acarretando negativas conseqüências à prática social e educativa. Embora os organismos financeiros multilaterais estejam – como dizem os franceses: en train d´être moralément affaiblis – a partir dos anos 90, o Banco Mundial tem conquistado expressiva importância no âmbito das políticas públicas brasileiras. Isto se deve ao papel desempenhado junto aos países mais pobres,
como estrategista do modelo neoliberal de desenvolvimento e também como articulador da interação econômica entre as nações, inclusive, para a negociação de dívida externa. No Brasil, desde os
anos 70, a instituição passou a se firmar como uma das fontes de financiamento mais relevantes, explicitando exigências de processos
documentais, prioridades e diretrizes para a concessão de seus créditos. Produziu, ainda, estudos e pesquisas sobre os diferentes setores da área social cujo resultado se constitui em moeda de troca na
mesa de negociação de acordos, sendo capaz de influenciar nos projetos e até mesmo na agenda do setor financiado, conforme se constata em Dalila Andrade OLIVEIRA (1997:62):
Nesta ótica, a quantidade e a qualidade da educação para os diferentes países são definidas na justa medida do modelo global, isto
é, na qual a participação da sociedade local não se faz presente. As139
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sim delimitado, o setor educacional intensifica sua dependência em
nome de uma operação técnica e financeira que se anuncia como
redentora da pobreza e como guardiã da autonomia das nações em
desenvolvimento.

Porque a gestão transforma metas e objetivos educacionais em
ações é importante a análise da chamada gestão de sistemas de ensino que incidem sobre as políticas de educação, demonstrando sua
forte abrangência ao identificar a especialidade de sua função pública e seu papel na construção da cidadania. Entretanto, fica evidente
que, em vez de promover autonomia setorial, considerada como um
dos princípios de cooperação do Banco Mundial, os créditos financeiros concedidos têm aumentado a relação de dependência do setor
educacional, caracterizando-se como forma intervencionista na condução das políticas educacionais brasileiras que servem interesses
internacionais: os benefícios sociais da educação nacional são exatamente a medida certa da visão economista desses organismos,
conquanto Gilson SCHWARTZ (Folha de São Paulo, caderno B3,
24/11/2002, p. 2), sobre o tema, afirme: “Sumiu o crédito nos mercados internacionais. Caiu o dinamismo do comércio e do investimento mundiais”.
Por outro lado, indagar-se-ia: seria possível adequar termos e
conceitos empresariais à escola? Como torná-los viáveis, principalmente nas escolas públicas que se vêem às voltas com um corpo docente mal-remunerado, material didático sucateado, instalações físicas precárias, livros didáticos que prenunciam idéias e conceitos
americanizados, evasão escolar, alunos mal-nutridos e interessados
apenas na hora do recreio (relembre-se Paulo Freire: “... a coisa
mais didática do ensino brasileiro, no momento, é a merenda escolar.”) e tantos outros percalços sociais? Estaria efetivamente a escola preocupada com a formação de cidadãos em detrimento da formação de mão-de-obra pouco especializada, barata? João Catarin
MEZOMO (1997:202) assim nos alerta:
Não há dúvida de que a escola precisa mudar seus métodos de ensino se quiser conseguir resultados expressivos em seu trabalho. O
máximo que ela consegue hoje é “transferir” algum “conhecimento”, e o que realmente é necessário é desenvolver “a habilidade”
dos alunos para “aplicar” o “conhecimento” em situações concretas
e especiais.

O entendimento não pode ser o de uma escola pronta e acaba140
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da de um sistema maior que determine seu funcionamento, sobre a
qual seus membros nenhum poder de influência tenham, bem como
nenhuma consciência sobre a importância da necessidade de redefinição de responsabilidades e de iniciativas voltadas ao atendimento
escolar diário e específico para gerar possibilidades de transformações sociais.
Embora seja gritante a evidência de país periférico cuja educação obedece aos ditames de sistemas internacionais, cada vez
mais, faz-se mister instrumentalizar as discussões em torno da política e da administração educacional não só do Brasil como de outros
países da América Latina para que todos os envolvidos se conscientizem e conscientizem também a população escolar pois, frente a
mudanças, o mais importante não é definir a sociedade ideal que se
almeja, e sim criar na sociedade instituições e mecanismos que lhe
permitam ir se reconstruindo e se transformando de acordo com
seus desejos e necessidades.
Há saída se o único compromisso real for com a democracia
efetiva e a prioridade consubstancie uma gestão em que o homem –
ser pessoal e social – seja centro de sua gerência.
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O PROCESSO DE LEITURA SOB O OLHAR INTERACIONISTA:
UMA PROPOSTA DE TRABALHO
Moralina Sheila Vilela Soncela
Neiva Irene Brunieri
Rosemary Aparecida Patracão Aizzo
Seli Lopes Príncipe

RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de trabalho com a leitura
em sala de aula, em forma de projeto, desenvolvida na disciplina de
Prática de Ensino de Língua Portuguesa, na modalidade de regência
do estágio supervisionado. Neste projeto, a leitura é vista como processo dinâmico de aprendizagem através da interatividade entre o
professor, aluno e o meio. A fundamentação teórica está firmada em
Vygotsky, Marisa Lajolo, Tânia Maria Piacentini e Ezequiel Theodoro da Silva, que argumentam ser o processo interativo uma forma
de tornar o conhecimento socialmente construído. Utiliza-se o processo criativo de leitura para exemplificar como ele poderá ser praticado em sala de aula na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, transformando o ato de ler em um produto de interação com o
meio social.
Palavras-chave: Leitura, metodologia, língua portuguesa, literatura,
método criativo.
ABSTRACT
This article brings a proposal, as a project: Reading in the
classroom. The project was elaborated for the discipline Portuguese
Teaching Practice, as classroom management during supervised
stage. In this planning, reading is a dynamic learning process using
the interactivity between teacher, student and ambient. It is based on
the teachings of Vygotsky, Marisa Lajolo, Tânia Maria Piacentini


Acadêmicos do curso de Letras Anglo-Portuguesas; sob orientação da professora
Mestre Vanderléia da Silva Oliveira, da UNESPAR/FAFICOP.
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and Ezequiel Theodoro da Silva, who affirm the interactive process
is a form of making a socially built knowledge. The creative reading process is taken as a model which can be practiced in Portuguese and Literature classroom teaching transforming reading in the
result of the interaction with the social mean.
Key words: Reading, methodology, Portuguese language, literature,
creative method.
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O PROCESSO DE LEITURA SOB O OLHAR INTERACIONISTA:
UMA PROPOSTA DE TRABALHO
Moralina Sheila Vilela Soncela
Neiva Irene Brunieri
Rosemary Aparecida Patracão Aizzo
Seli Lopes Príncipe

1 INTRODUÇÃO

Ao se falar em processo de leitura, discute-se uma grande
preocupação dos professores de Língua Portuguesa e Literatura:
Como trabalhar a leitura em sala de aula?
Esta discussão é ponto de partida para que o profissional da
área de Letras busque metodologias adequadas ao processo de ensinar e aprender Língua Portuguesa. A procura por alternativas metodológicas faz com que o professor perceba que é importante reconhecer o processo de leitura como atividade tanto teórica quanto
prática.
É preciso considerar ainda que o conhecimento teórico das
concepções de linguagem e sua função na construção do conhecimento é parte fundamental da boa prática docente, pois as relações
entre teoria e prática são vistas como um processo de totalização,
que culminará na competência do usuário de textos.
Deste modo, com o objetivo de estimular a produção científica, aliando teoria e prática, os acadêmicos do curso de Letras Anglo-Portuguesas da UNESPAR/FAFICOP iniciaram, no começo do ano
letivo de 2001, atividades de leitura e análise das diversas teorias
sobre o trabalho com a leitura em sala de aula, a fim de, após elaborarem e executarem projetos para estágio de regência, produzirem
artigos sobre as práticas desenvolvidas no estágio supervisionado.10
2 O QUE PENSAM OS TEÓRICOS

Vejamos algumas considerações teóricas sobre o conceito de
10

Introdução pela professora Vanderléia da Silva Oliveira.
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leitura e seu uso em sala de aula.
BORDINI E AGUIAR
De acordo com as autoras,
o primeiro passo para a formação do hábito de leitura é a oferta de
livros próximos à realidade do leitor, que levantem questões significativas para ele. [...] a familiaridade do leitor com a obra gera disposição para a leitura e conseqüente desencadeamento do ato de ler.
(BORDINI e AGUIAR, 1993, p. 18)

Para isso, faz-se necessário um exame dos procedimentos empregados pelos professores e organizadores de materiais didáticos,
pois a eficácia de um projeto de leitura dependerá, principalmente
deles.
MARISA LAJOLO
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. É com esta
frase de Camões que a professora Marisa (LAJOLO, 2001, p.12) inicia o texto A leitura literária na escola, retirado do livro Do mundo
da leitura para a leitura do mundo, para ilustrar que é no universo
da Literatura que estes “tempos” e estas “vontades” estão registrados, cabendo ao professor a sensibilidade de usar estes registros
através dos textos literários, de forma adequada e prazerosa na sua
sala de aula, pois, ainda hoje é precário o conhecimento de qual a
melhor maneira de estudá-los.
Precariedade verificada em alguns depoimentos que a autora
extraiu de uma pesquisa feita pela editora Abril Educação em 1981,
em que se constatou “a voz” do professor, que se julga o único mantenedor do texto literário, incorrendo no erro de possuí-lo solitariamente, pois não é capaz de criar, neste processo, uma metodologia
dialógica que incentive os alunos à leitura, tirando-os do desinteresse total neste assunto.
É só através desta prática dialógica que o professor vai conseguir retirar os subsídios capazes de motivar os alunos a descobrirem
no texto literário um significado novo, ou seja, um sentido para ler
este texto, como argumenta a professora Marisa (LAJOLO, 2001.
p.15): “...ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido
nenhum.”
O texto literário deve ser o elo entre o aluno e o mundo. É
neste caminho que a obra literária pode ser completamente desfigu145
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rada, positivamente, na prática escolar.
TÂNIA MARIA PIACENTINI
É preciso saber “por que e para que se ensina, o quê e como
se ensina” (PIACENTINI, 1983), pois não adianta debater os conteúdos e metodologias de ensino sem discutir o papel da escola e do
professor dentro e fora dela.
A professora Tânia, em seu artigo Leitura e literatura na escola de segundo grau: uma experiência que deu certo, faz uma reflexão sobre o ensino de literatura no Ensino Médio, uma vez que
os professores usam textos literários apenas para fazer diferenciações de autores, períodos e escolas literárias, ao invés de desenvolver na sala de aula atividades lúdicas como leituras e discussões,
além da criação de novos textos em diferentes gêneros.
A aprendizagem da leitura é fundamental para a integração do
indivíduo no seu contexto cultural e social, “pois sua participação e
sua criação estão condicionadas ao conhecimento que ele tem da
realidade em que vive” (PIACENTINI, 1983).
EZEQUIEL THEODORO DA SILVA
A leitura do texto “se insere na leitura do mundo” (SILVA,
1990), e ao fazê-lo não se pode deixar de ler e interpretar o mundo.
Sob este ponto de vista exposto pelo professor Ezequiel, a leitura da
palavra escrita, por conseguinte, instaura-se como uma leitura da
representação do mundo. A literatura recria o mundo exterior e
também o modo de lê-lo, pois sua estrutura é marcada por “vazios”,
por situações inacabadas que exigem a participação do leitor para
preenchê-las e, desse modo, dar forma ao mundo criado pelo autor.
Os textos devem se colocar à altura do repertório dos leitores de
modo a possibilitar a instauração do dialógico ou da interação discursiva com o leitor. Deve-se respeitar os alunos não os excluindo
da sua cultura, pois ao se descobrirem como produtores de sua cultura, eles se vêem como sujeitos e não como objetos da aprendizagem.
Para isso, segundo este professor, trabalha-se com três movimentos de consciência: o constatar, o cotejar e o transformar. A
partir da leitura de mundo de cada aluno, através de trocas dialógicas, são construídos novos conhecimentos sobre leitura, transformando-os para que eles transformem o mundo.
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3 LEITURA, UMA CONCEPÇÃO INTERACIONISTA

VYGOTSKY
Dentro das concepções anteriores, chegamos à abordagem sócio-interacionista de Vygotsky. Inspirado nos princípios do materialismo dialético, VYGOTSKY (apud REGO, 2000, p. 93)
[...] considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura
humana como um processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. Segundo ele, organismo e meio exercem
influência recíproca, portanto o biológico e o social não estão dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas interações sociais, portanto, é visto
como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura.

Transportando estes princípios para a realidade escolar, os
alunos são desafiados a entender as bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar consciência de seus próprios processos
mentais. Ao interagir com esses conhecimentos,
[...] o ser humano se transforma: aprender a ler e a escrever,
[...],construir significados a partir das informações descontextualizadas, ampliar seus conhecimentos, [...] que possibilitam novas
formas de pensamento, de inserção e atuação em seu meio. (REGO,
2000, p. 104)

Isto quer dizer que as atividades desenvolvidas e aprendidas
na escola introduzem novos modos de operação intelectual, como
conseqüência, e à medida que a criança expande seus conhecimentos, modifica sua relação cognitiva com o mundo.
CURRÍCULO BÁSICO (ESCOLA PÚBLICA DO PARANÁ)
Segundo o Currículo
[...] a leitura, numa concepção de linguagem interacionista, ultrapassa a compreensão da superfície; ela é, mais do que o entendimento das informações explícitas; um processo dinâmico entre sujeitos que instituem trocas de experiências por meio do texto escrito. É preciso que o aluno leia o material lingüístico mas também
o implícito, o subentendido, o extralingüístico. É preciso também
que em qualquer atividade de leitura a intenção do autor seja reconhecida. (PARANÁ, 1990, p. 54)

Essa concepção defende que a aquisição da linguagem provém da interação entre o indivíduo e o meio, um influindo no outro,
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pois o ser humano é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas na sociedade.
MÉTODO CRIATIVO DA LEITURA: UMA ABORDAGEM INTERACIONISTA

São autores como os já vistos que, ao pensarem na linguagem,
no homem e na sociedade de forma totalizante e concreta, possibilitam um redimensionamento nas estruturas metodológicas do ato de
ler. Dentre as metodologias interacionistas, encontra-se, pois, o método criativo de leitura.
O método criativo
[...] é um meio de apropriação e transformação da realidade, gerando prazer e conhecimento, de forma não exclusiva. Supõe uma relação do homem com o mundo; em que o alvo não é meramente o
conhecimento do que existe, mas a exploração do existente para a
produção de algo novo. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 62)

As autoras observam que
[...] A opção pela atitude criativa implica uma postura receptiva aos
chamamentos do mundo e ao mesmo tempo disponíveis em termos
de integração nele pelo trabalho criador. Funda-se na sensibilidade
intuitiva em intercâmbio com os objetos culturais e não teme desestruturações interiores, preço para a construção de novas estruturas.
Criar é expandir a personalidade e as formas de comunicação da
vida social. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.65)

Neste sentido,
[...] Uma sala de aula em que se adote o método criativo é um atelier de efervescência e trabalho, em que necessidades pessoais e coletivas estão emergindo e buscando formas concretas de satisfação.
A idéia de projeto criativo acarreta, para a ação educacional, a tarefa de incitar à transformação, de modo que o aluno se veja sempre
solicitado a postar-se criticamente ante à realidade e a movimentar
recursos próprios e alheios para ajustá-la a si e à sociedade que ele
sonha. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 71)

Para que se compreenda o projeto que será apresentado adiante, destaca-se que o método criativo possui as seguintes etapas:
constatação de uma carência; coleta desordenada de dados; elaboração interna dos dados; constituição do projeto criador; elaboração
do material; divulgação do trabalho.
Baseados na proposta do método criativo, de Bordini e Aguiar, mesclando-o com a visão interacionista da linguagem de
Vygotsky, é que foi concebido um projeto para o 2º ano do Ensino
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Médio, no Estágio Supervisionado, sob a orientação da professora
Vanderléia da Silva Oliveira. O presente projeto tem como enfoque
a área de Língua Portuguesa e, especificamente, a Literatura e produção de texto.
A seguir, o projeto Sentimental Demais, como foi planejado
e executado.
Conteúdo
Romantismo
Material
TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr-do-sol e outros contos. 17. ed. São Paulo: Ática, 1999.
SERRA, Tânia Rebelo Costa. Antologia do romance de folhetim 1839 a 1870. Brasília: Universidade de Brasília,
1997.
NICOLA, José de. Literatura brasileira – das origens aos
nossos dias. 15. ed.. São Paulo, Scipione, 1998.
Filme:
A MORENINHA. Direção de Glauco.São Paulo: TV Cultura. Dist. F. J. Lucas, 1971. 1 videocassete (96 min): son.,
color.; 12mm. VHS, NTSC.
Músicas:
Hoje a Noite Não Tem Luar. Legião Urbana. Acústico
MTV. [S.l.] Som Livre, [s.d.]. 1 CD: digital, estéreo.
JOBIM, Antônio Carlos; MORAES, Vinícius de. Eu Sei Que
Vou Te Amar. Milton Nascimento. Curitiba: O Boticário,
1998. 1 CD (54 min): digital, estéreo. BOT21M. Coleção
MPB.
Amor de Carnaval. Bruno e Marrone Acústico ao vivo.
[S.l.] Som Livre, [s.d.]. 1 CD: digital, estéreo.

Objetivo
Levar os alunos do 2º ano do Ensino Médio a analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização das manifestações, de acordo
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com as condições de produção / recepção – intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, etc.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Antes de escolher o assunto a ser tratado neste projeto, assistiu-se a algumas aulas na classe em que o projeto foi aplicado com a
finalidade de conhecer os alunos e suas carências. A professora da
turma, sugeriu que se trabalhasse o Romantismo.
Escolhido o tema e com base nas observações feitas em aulas
anteriores, quando ficou evidente que os alunos estavam carentes na
produção e recepção dos textos estudados em sala de aula, o trabalho foi planejado.
A)

CONSTATAÇÃO DE UMA CARÊNCIA

Para conscientizar os alunos dessa carência, foram propostas
questões como: “O que é um texto romântico?”, “O que é ser romântico?”...
Os alunos, oralmente, relataram suas concepções de texto romântico apresentando exemplos. Em seguida, seus conhecimentos
sobre o assunto foram aprimorados com a introdução de conceitos
sobre o estilo literário do Romantismo – origem, época, estilo, estética.
Observação: Neste processo, além de desinibir o aluno e encorajá-lo
a falar, trabalhou-se a interação social e o desenvolvimento cognitivo defendidos por Vygotsky.
B)

COLETA DESORDENADA DE DADOS

Foram apresentados vídeos sobre o contexto histórico do Romantismo, o filme A Moreninha, adaptado do original de Joaquim
Manuel de Macedo, e efetuadas leituras de textos atuais com enfoques românticos:
1) Venha ver o pôr do sol, de Lygia Fagundes Telles;
2) Música e letra: Hoje a Noite Não Tem Luar, com Legião Urbana;
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3) Música e letra: Eu Sei Que Vou Te Amar, de Antônio
Carlos Jobim e Vinícius de Moraes;
4) Música e letra: Amor de Carnaval, com Bruno e Marrone.

Como se tratavam de textos literários e não literários com
“leituras românticas” diferenciadas, ao final de cada atividade, os
alunos foram levados a inferir sobre o que estava sendo proposto,
com o objetivo de avaliar se os mesmos estavam compreendendo e
recepcionando os textos de forma coerente.
C)

ELABORAÇÃO INTERNA DOS DADOS

Através de feedback, indagou-se aos alunos sobre o que tinham visto até aquele momento. À medida que os alunos expressavam suas opiniões, ficou evidente que a percepção do tema Romantismo estava em desenvolvimento, fazendo-os interagir com o assunto com crescente fluência.
D)

CONSTITUIÇÃO DO PROJETO CRIADOR

Com base nos comentários feitos na etapa anterior, os alunos
foram orientados para elaborarem textos em linguagem escrita. Foram sugeridas carta, poesia ou música, desde que dentro do tema
Romantismo, e estabelecidos o prazo para o término – 60 minutos –
e a forma de divulgação – leitura em sala de aula para os demais colegas.
E)

ELABORAÇÃO DO MATERIAL

A classe elaborou o texto da forma planejada: uso das informações adquiridas até aquele momento. Os textos foram individuais
e variados, alguns fizeram quadrinhas, outros poesias, mas a maioria criou o texto em prosa.
Sobre este momento de criação e sua diversidade, COELHO
(1987, p. 28) ilustra muito bem esta capacidade e sua relação com o
meio:
Sabemos que todo ato criador tem, em sua gênese, uma determinada consciência-de-mundo (que, de modo consciente ou inconsciente, interfere no ato de criação), torna-se importante, para compreendermos melhor cada obra literária, conhecermos as relações que se
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estabelecem entre seus fatores constituintes. É dessas relações que
resulta sua literariedade, cujas características, por sua vez, resultam
da referida consciência-de-mundo do autor.
F)

DIVULGAÇÃO DO TRABALHO

Terminada a produção dos textos, de acordo com o combinado, fez-se a leitura dos textos pelos alunos a seus colegas. Neste
ponto, é hora de os alunos compararem seus textos, analisarem suas
semelhanças e diferenças, refletirem sobre o tema apresentado.
OBSERVAÇÃO: Aí está o papel fundamental da abordagem
interacionista: fazer o aluno gostar e participar ativamente da aula,
focalizando-o como sujeito e não como objeto do ato de aprender.
COELHO (1987, p. 29) conceitua apropriadamente esta participação:
[...] No ato da leitura,[...] dá-se o conhecimento da consciência-demundo ali presente. Assimilada pelo leitor, ela começa a atuar em
seu espírito (e conforme o caso a dinamizá-lo no sentido de certa
transformação...). Mas para que essa importante assimilação se
cumpra, é necessário que a leitura consiga estabelecer uma relação
essencial entre o sujeito que lê e o objeto que é o‟texto‟ lido. Só assim dar-se-á o conhecimento da obra e sua leitura se transformará
numa aventura espiritual, onde predomina o aspecto artístico e lúdico, ou seja, o descompromisso em relação ao pragmatismo histórico-social.

Concluídas estas etapas e para melhor avaliar a percepção dos
alunos em relação ao tema proposto, elaborou-se a dinâmica “Passa
Coração”, a seguir:
 • Materiais necessários: aparelho de som, CD com músicas
românticas, 1 almofada vermelha em forma de coração, 1
caixa contendo perguntas diversas sobre o tema proposto e 1
caixa com bombons em quantidade suficiente para a classe.
 • Os alunos sentam-se em círculos;
 • Ao iniciar a música, a almofada vai sendo passada de mão
em mão até a música parar;
 • O aluno que estiver com a almofada em sua mão vai à caixa
de perguntas, tira uma delas, e responde. Independente de a
resposta estar certa ou não, ganhará um bombom.
 • O procedimento é repetido até que todos tenham a oportunidade de participar.
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CONCLUSÃO

A concepção e execução do projeto estão em acordo com os
teóricos apresentados e com a proposta interacionista defendida por
Vygotsky, uma vez que todos esses autores defendem a interação
entre o professor, o aluno e o meio. Fica claro que essa forma de
trabalho almeja promover e sustentar um ambiente de ensinoaprendizagem baseado na troca de experiências. Nota-se que isso
acontece através de transações entre os textos e os leitores, pois todos os conhecimentos são colocados em jogo. Além disso, no ensino interacionista, fica evidente que o leitor dá um salto do sensorial
para o racional. Aquilo que o faz dinâmico e vivo, também o torna
um instrumento não só de reflexão, mas de refração da realidade. A
partir do momento em que o homem reflete criticamente sobre a realidade e se confronta com ela, constrói a si mesmo e chega a ser
dono de sua própria aprendizagem.
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Aprendizagem Informatizado. 2002. Tese parcial (Doutorado em Engenharia da Produção) UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
Orientador: Dr. Francisco Antônio Pereira Fialho
Data da defesa: 2002
SILVA, Rossana Valéria de Souza e. Pesquisa em Educação Física – Determinações Históricas e Implicações Epistemológicas. 1997. Tese parcial
(Doutorado em Educação – História e Filosofia da Educação) Faculdade
de Educação / UNICAMP, Campinas, 1997.
Orientador: Dr. Pedro Laudionor Georgem
Data da defesa: 1997
SOARES, Suely Aparecida Galli. Políticas Públicas, Qualificação Profissional e A Educação do Trabalhador no Final da Década de 90 no Brasil: Empregabilidade ou Inserção Social? 1998. Tese parcial (Doutorado
em Educação – Educação, Sociedade e Cultura) Faculdade de Educação /
UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dra. Maria da Glória Gohn
Data da defesa: 1998
ZUIN, Antonio Alvaro Soares. A indústria cultural e a formação dissimulada: Aspectos psicológicos da experiência educacional danificada. 1998.
Tese parcial (Doutorado em Educação – Ciências Sociais Aplicadas á
Educação) Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dr. Pedro Laudionor Georgem
Data da defesa: 1998

DISSERTAÇÕES
FERREIRA, Ana Cristina. Deságio de ensinar-aprender Matemática no
curso noturno: Um estudo das crenças dos estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte. 1998. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Doutora Maria Ângela Miorim
Data da defesa: 1998
LIMA, Rosana Viomar de. A prática pedagógica do professor de matemática e a realidade no contexto dos alunos. 2000. Dissertação (Mestrado
em Educação – Metodologia de Ensino) – Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 2000. Exigência parcial.
Orientador: Doutora Lucila Schwantes Arouca
Data da defesa: 2000
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NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. A Política de Formação do Professor e a Realidade do Magistério de 1º e 2º Graus: Para Além da Controvérsia Entre Escola Pública e Particular. 1975. Dissertação parcial (Mestrado em Educação) – UNICAMP, Campinas, 1996.
Orientador: Dr. Augusto João Crema Novaski
Data da defesa: 1996
PEREIRA, Dulcinéia de F. Ferreira. Educação Popular: Uma Experiência
no Cenário dos Anos 90. 1999 Dissertação (Mestrado) – UNICAMP, Campinas: 1999.
Orientador: Dra. Sônia Giubilei
Data da defesa: 1999
PESSOA, Valda Inês Fontenele. As Vozes das Professoras Sobre Suas
Formações: Estudo Realizado Com Professores do Ensino Fundamental
de Uma Escola Pública de Periferia na Cidade de Rio Branco (Acre).
1999. Dissertação parcial (Mestrado em Teoria Literária, na Área de concentração Metodologia de Ensino) – UNICAMP, São Paulo, 1999.
Orientador: Dra. Corinta Maria Grisolia Geraldo
Data da defesa: 1999
SEGOLIN, Fernando. Personagem e anti-personagem: da ação-função ao
texto. 1975. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – PUC, São Paulo,
1975.
Orientador: [s.n.]
Data da defesa: 1975
SOUZA, Maria Cristina. A formulação das políticas destinadas à AIDS:
Contra-senso entre a extensão dos problemas e as ações implementadas.
1997. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Serviço Social / Universidade de Brasília-UnB, 1997.
Orientador: Doutor Mário Ângelo Silva
Data da defesa: 1997
SOUZA, Marisa Marques de. Percepções sobre o ensino de língua inglesa
em uma escola pública do Norte do Paraná. 2002. Dissertação (Mestrado
em Letras) – Universidade Estadual de Londrina-UEL, 2002.
Orientador: Doutora Telma Nunes Gimenez
Data da defesa: 2002
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
A revista científica da UNESPAR/FAFICOP objetiva publicar artigos e comunicações de cunho científico, artigos de revisão (revisões bibliográficas), resenhas de livros, resumos de teses e dissertações, em duas grandes áreas Ciências Empresariais e Educação.
As contribuições serão de autoria da comunidade acadêmica da
UNESPAR/FAFICOP ou de autores de outras instituições de pesquisa
ou ensino, nacionais ou estrangeira, e convidados. Os trabalhos deverão ser inéditos.
1. Apresentação do original: A contribuição deverá ser apresentada em disquete, acompanhada de duas cópias impressas, nas
seguintes normas gerais (referência: editor de textos Word):
Formato: Papel tamanho A4, posição vertical;
Margens:
Superior e inferior: 3,0 cm;
Esquerda e direita (interna e externa): 3,0 cm.
Fonte: Times New Roman;
Estilo: Normal;
Corpo: 12 pts.;
Espaçamento de caracteres: 100% e normal.
Parágrafo:
Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas;
Recuo esquerdo e direito: 0,0;
Primeira linha:1,0 cm;
Espaçamento antes e depois: 0,0;
Entrelinha: 1,5 linha;
Tabulação padrão: 0,5.
2. Categoria do trabalho:
Artigo científico: máximo de 20 laudas (640 linhas);
Comunicação científica e Divulgação: máximo de 6 laudas
(192 linhas);
Artigo de revisão: máximo de 16 laudas (512 linhas);
Resenha de livro: máximo de 3 laudas (96 linhas);
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Resumo de tese ou dissertação: máximo de 1,5 lauda (48 linhas).
3. Língua: Serão aceitos trabalhos redigidos preferencialmente em português. Trabalhos em outras línguas poderão ser aceitos,
dependendo de aprovação do Conselho Editorial.
4. Artigo científico (NBR 6022 – Apresentação de artigos em
publicações periódicas): Apresenta geralmente estudo teórico ou
prático referente à pesquisa e desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos significativos. O artigo original referente à pesquisa experimental deve conter todas as informações necessárias
que permitirão ao leitor repetir as experiências e avaliar as conclusões do autor. A publicação de caráter científico deverá conter os
seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key
words, Texto (com divisão) e Bibliografia.
5. Comunicação científica e Divulgação: É texto mais curto
(também chamado Comunicação curta ou Carta ao editor), no qual
apresenta-se resultado preliminar, julgado novo ou especialmente
relevante, de uma pesquisa em curso. Apresenta a mesma característica do artigo científico, mas é redigido de maneira menos detalhada. Deverá conter os seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavraschave, Abstract, Key words, texto (sem divisão) e Bibliografia.
6. Artigo de revisão: Apresenta um breve resumo de trabalho
existente, seguido de uma avaliação das novas idéias, métodos, resultados e conclusões, e uma bibliografia relacionando as publicações significativas sobre o assunto. O autor da revisão de literatura
deve ser um especialista. Deverá conter os seguintes tópicos: Título,
Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Bibliografia.
7. Resenha de livro: Trabalho de síntese, publicado logo após
a edição de uma obra, tendo por objetivo servir de veículo de crítica
e avaliação. O autor, um especialista no assunto, deve comparar,
avaliar e criticar a obra, sob seu ponto de vista pessoal, em relação a
outros trabalhos e ao estado-da-arte. A resenha, também chamada
de recensão ou nota de livro, deve ser precedida da referência bibli158
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ográfica (NBR 6023).
8. Resumo: Apresentação concisa e seletiva de um texto, ressaltando de forma clara e sintética a natureza do trabalho, seus resultados e conclusões mais importantes, seu valor e originalidade.
Deve ser redigido de acordo com a NBR 6028 – Resumos, da
ABNT. Trabalho de resumo de tese ou dissertação deverá conter os
seguintes tópicos: Título, Comissão examinadora, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words.
9. Itens obrigatórios na apresentação do trabalho:
Título: Conciso, somente com a inicial em maiúscula, alinhado à esquerda e sem ponto final.
Títulos internos e sub-títulos: Alinhados à esquerda, segundo
a NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento.
Nome do autor: alinhamento à esquerda, sem ponto final e
devendo ser escrito por extenso, com especificação do currículo e
endereço para correspondência completo e preferencialmente com
e-mail.
Resumo/Abstract (NBR 6028 – Resumos): máximo de 200 palavras, redigido em parágrafo único e alinhamento justificado.
Palavras-chave/Key words: mínimo de 3 e máximo de 6 termos.
Citações bibliográficas (NBR 6023/2000 – Apresentação de
citações em documentos): Deverão seguir o sistema de autor, data,
página. Ex.:
... LUKÁCS (1968, p. 15) afirma que...
... verdadeiro guia de leitura (FÁVERO e KOCH, 1994, p. 50).
... morte de plântulas (HENNING et al., 1991b, p. 108).
Referências bibliográficas (NBR 6023/2000 – Referências bibliográficas): Devem conter todos os dados necessários à identificação das obras dispostas em ordem alfabética. Para distinguir trabalhos diferentes de mesma autoria, será levada em conta a ordem
cronológica, segundo o ano de publicação. Se num mesmo ano houver mais de um trabalho do mesmo autor, acrescentar uma letra ao
ano. Ex.:
... contra fungos do solo (HENNING et al., 1991a).
159

FAFICOP CIENTÍFICA – EDUCAÇÃO – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

... deterioração e morte de plântulas (HENNING et al., 1991b).
10. Complementos do texto: Ilustrações (figuras, tabelas e
quadros), com as respectivas legendas, deverão ser apresentados em
folhas separadas e, preferencialmente, em disquete, com extensões
TIF, JPG ou BMP.
Figuras: São desenhos, gráficos e fotos. A palavra FIGURA
(em caixa alta) e seu texto explicativo deverão ser escritos abaixo e
receber numeração consecutiva em algarismos arábicos. As fotos, se
não estiverem digitalizadas, devem ser em preto e branco, reveladas
em papel brilhante e de alto contraste, devendo ser identificadas no
verso com o nome do autor, orientação da borda superior e número
das legendas correspondentes. Os desenhos também serão aceitos
em impressão a laser. Ex.:
FIGURA 2 (Fonte: Best, 1997, p. 378 - adaptado)
Tabelas e quadros: As palavras TABELA e QUADRO (em caixa
alta) e seu texto explicativo deverão ser escritas acima e receber
numeração consecutiva em algarismos arábicos. Ex.:
TABELA 1 – Relação estatura x peso em crianças;
QUADRO 1 – Balanço Patrimonial do Cliente.
Obs.: A NBR 12256 – Apresentação de originais, da ABNT,
considera “quadro a representação tipo tabular que não emprega dados estatísticos”.
11. Notas de rodapé: Devem ser reduzidas ao mínimo. Devem ser indicadas com asterisco quando se trata de informações referentes à qualificação, títulos ou credenciais do autor, e, em algarismo arábico, quando se tratar de informações referentes ao corpo
do trabalho.
12. A norma ortográfica aceita é aquela utilizada no dicionário
Aurélio Século XXI.
13. As opiniões e os conceitos contido no trabalho são de responsabilidade exclusiva do autor.
14. As menções de auxílio de fundações, conselhos e outras
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instituições poderão ser feitas em Agradecimentos, após as conclusões.
15. O ofício de encaminhamento do artigo deverá conter a assinatura de todos os autores, indicação da categoria do trabalho e
área de publicação.
Obs.: Os trabalhos recebidos não serão devolvidos.
16. O artigo deverá ser enviado pelo correio para:
Revista FAFICOP Científica
Comissão Editorial
Av. Portugal, 340
Cornélio Procópio, PR
86300-000
ou por E-mail:
revistacientifica@faficp.br ;
17. O autor que tiver trabalho publicado na Revista receberá
dois exemplares.
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