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10 ANOS DE SIMPÓSIO NACIONAL ESTADO E PODER 

 

Desde 2004, o Simpósio Nacional Estado e Poder (SNEP) tem se constituído em espaço 

dedicado a reflexões e trabalhos relacionados às diversas áreas de estudo e pesquisa do campo 

marxiano de uma forma geral e da matriz gramsciana em particular. Todas as edições tiveram 

temáticas específicas, ao mesmo tempo em que giraram em torno da questão conceitual sobre 

o Estado no Brasil e as apropriações e reapropriações das formulações revolucionárias de 

Antonio Gramsci. 

 

Em uma década de existência, o SNEP, iniciativa do Núcleo de Pesquisa Estado e Poder da 

Universidade Federal Fluminense, (NUPEP/UFF), coordenado pela professora Sonia Regina 

de Mendonça, vem tomando o arcabouço gramsciano como plataforma de referência para 

abordagens de temática como: 

• 2004 - Agências e Agentes (Universidade Federal Fluminense, UFF); 

• 2005 - Historiografia (Universidade Federal Fluminense, UFF);  

• 2006 - Conflitos Intraestatais (Universidade Federal de Goiás, UFG);  

• 2007 - Intelectuais (Universidade Estadual do Maranhão, UEMA);  

• 2008 - Hegemonia (Universidade Federal Fluminense, UFF);  

• 2010 - Cultura (Universidade Federal de Sergipe, UFS); 

• 2012 - Sociedade Civil (Universidade Federal de Uberlândia, UFU). 

 

A proposta do VIII SNEP: Educação, Política e Movimentos Sociais é de promover uma 

avaliação do estado atual dos estudos sobre a problemática da educação, dos movimentos 

sociais e da política em seu sentido restrito e ampliado, em distintos espaços e temporalidades, 

aprofundando o intercâmbio de pesquisas e reflexões sobre a temática.  
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Constatamos que a conjuntura no mundo e no Brasil na última década é de paulatina e firme 

recomposição dos movimentos sociais. Para ficar em dois momentos recentes: ao longo dos 

anos 1970 e 1980 se desenvolveu o ressurgimento dos movimentos sociais de massa no país, a 

luta pelo fim da ditadura militar, anistia, democratização, eleições para governador, Diretas Já, 

movimentos negros, movimentos indígenas e a luta pela terra; numa chave mais próxima, de 

meados de 2013 até agora, por todo o país ocorreram manifestações que a despeito de sua 

heterogeneidade pôs novamente em evidência tanto novos sujeitos na arena político-social, a 

exemplo da ação dos “black block” e do Movimento Passe Livre quanto a retomada de um 

ciclo de greves. 

 

Simultânea e paradoxalmente, no plano internacional, podemos verificar que o receituário 

neoliberal se encontra em ampla crise, mas ao fim e ao cabo tal bloco de políticas é reforçado 

pelos governantes, em especial no Brasil desde o plano nacional até o municipal, com efeitos 

deletérios para os direitos das populações, em especial a educação. O pensamento crítico se 

defronta com desafios em especial a urgência em tornar a produção acadêmica um elemento 

de emancipação das camadas subalternas em suas diversas expressões.  

 

Como no VII SNEP, mantem-se firme a avaliação de que é urgente intensificar o diálogo entre 

teoria e prática para repensarmos práticas do passado e do presente, forjando relações 

orgânicas entre pensamento e ação emancipatórios, resgatando utopias e construindo novas. 

Neste sentido, Gramsci foi um dos principais renovadores da tradição marxiana no século XX 

para superação do dogmatismo e do economicismo. 

 

Tendo como horizonte teórico e político a emancipação das classes subalternas, Gramsci 

tomou a tarefa intelectual, de um ponto de vista progressista e transformador, como estratégia 

decisiva para elevar o senso comum das massas ao bom senso, evitando que grupos tomem de 

empréstimo visões de mundo de outros grupos, e com capacidade de ir além, desde que 

atuando organicamente com aquelas massas, elaborando uma unidade entre teoria e prática, e 

tornando coerentes os princípios e problemas que aquelas massas colocavam como atividade 

prática. 
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Um dos principais continuadores e desenvolvedores destas premissas no plano mundial foi o 

educador brasileiro Paulo Freire, intelectual de projeção internacional, mas particularmente 

influente no Nordeste e na região do Vale do São Francisco. Freire produziu em suas obras 

análises que contemplaram o potencial libertador da cultura e da educação em uma ação 

contextualizada e enraizada com impacto não apenas no universo escolar, mas também na 

educação e na política, num diálogo horizontal com as camadas subalternas.  

Destarte, na medida em que o VIII SNEP ocorre às margens do rio São Francisco, no encontro 

da baiana Juazeiro e da pernambucana Petrolina, e que em ambos os lados se identifica uma 

tradição de movimentos sociais atuantes, desde os sindicatos rurais, sindicatos de professores, 

movimentos negros, quilombolas, indígenas, movimentos em defesa dos atingidos por 

barragens entre outros, podemos concluir que, além da confluência das águas, teremos uma 

oportunidade de confluência de ideias e vontade dentro e fora da universidade pela 

transformação social, elevação cultural, avanços educacionais orientados pela igualdade e 

respeito às diferenças e à pluralidade do povo brasileiro por meio do protagonismo das 

próprias massas. 

 

Nilton de Almeida Araújo 

Coordenador-geral do VIII SNEP 
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EDUCAÇÃO RURAL E HEGEMONIA NORTE-AMERICANA NO BRASIL:  

(1945 – 1961). 

 

Sonia Regina de Mendonça
1
 

(Pós-Graduação Historia UFF – CNPq) 

 

 

Introdução  

 

O campo educacional brasileiro foi marcado, desde a Primeira República, pela disputa entre 

várias agências da sociedade civil e da sociedade política - que elaboraram projetos distintos 

sobre a Educação no país incluindo desde educadores católicos – agremiados junto à 

Associação Brasileira de Educadores Católicos (ABEC), até egressos do movimento 

Escolanovista - organizados pela Sociedade Brasileira de Educação (SBE) em 1924 e até 

mesmo militares. Tais embates inscreveram-se na ossatura material do próprio Estado restrito, 

sobretudo após a institucionalização da problemática educacional junto ao Ministério da 

Educação e Saúde (MES), criado em 1931, durante o recém-iniciado governo de Getúlio 

Vargas. 

Até este ano as questões educacionais vinculavam-se a dois Ministérios: o dos Negócios 

Interiores e o da Agricultura, este último encarregado da Educação Rural em todo o país. 

Todavia, a partir da fundação do MES, a Educação como um todo e o Ensino Rural, em 

especial, tornaram-se objeto de intensos conflitos intraestatais. O grupo encabeçado pelo 

primeiro Ministro da Educação, Gustavo Capanema, visando assegurar um relativo equilíbrio 

junto à nova correlação de forças que se inseriu na sociedade política a partir do movimento 

de 1930, incluiria porta-vozes de diversos segmentos, com destaque para os denominados 

“educadores profissionais”, auto-definidos como capazes de gerir “cientifica e 

pedagogicamente” a matéria. Além destes, também destacaram-se representantes do 

catolicismo leigo como Austregésilo de Athayde e o Cardeal Leme, bem como representantes 

dos setores médios urbanos como o poeta e assessor de Gabinete do Ministro, Carlos 

Drummond de Andrade.  

Um dos “pomos da discórdia” foi o monopólio sobre a fala e as práticas legítimas sobre a 

Educação Rural gerida, desde 1909, pelo Ministério da Agricultura (MA), agência 

hegemonizada por porta-vozes de grandes proprietários rurais agremiados junto à Sociedade 

                                                           
1
 Doutora em História pela USP, Docente do Programa de Pós-Graduação em História da UFF; Pesquisadora 1 

do CNPq, srmendonca@uol.com.br. 

mailto:srmendonca@uol.com.br
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Nacional de Agricultura (SNA), cujo projeto contrapunha-se ao da grande burguesia cafeeira 

paulista 
1
. 

A política de ensino agrícola praticada pela Pasta após 1930 primou por algumas 

continuidades com relação a que fora adotada desde sua fundação, contrariando a 

historiografia especializada que advoga a existência de uma ruptura na Educação Rural desde 

a fundação do MES. Por isso é fundamental reter que, nem o Ensino Rural foi uma “invenção” 

de novos grupos inseridos junto à sociedade política, nem o movimento de 1930 deve ser 

tomado como “marco canônico” na mudança de rumos na Educação brasileira. A mais 

significativa continuidade na política educacional brasileira foi a preservação da dualidade 

estruturante de nosso sistema de ensino que imputava o nível primário à responsabilidade de 

estados e municípios, enquanto os ramos secundário e superior “pertenceriam” à União, 

dualidade esta que manteve o fosso entre a educação primária de cunho alfabetizante e 

“popular” - destinada ao grosso da população - e os ramos secundário e superior, voltados à 

formação de setores médios e grupos dominantes. Se esta dualidade continuou atravessando a 

Educação brasileira no pós 1930, mais graves ainda seriam seus desdobramentos no âmbito do 

ensino profissional – leia-se, Educação Rural - estigmatizado pela marca de Caim do trabalho 

manual 
2
.  

Os intelectuais orgânicos da SNA, detentores de posto-chave junto à Pasta da Agricultura, 

aferravam-se à defesa das tradicionais instituições incumbidas do Ensino Rural, os 

Aprendizados e os Patronatos Agrícolas, mistos de reformatórios e escolas práticas, destinados 

a crianças e jovens do campo, preferentemente localizados próximos a grandes propriedades e 

funcionando como “viveiros” de mão-de-obra gratuita, propedeuticamente adestrada. Este 

grupo enfrentou as tentativas encetadas pelos quadros do MES em chamar para si o “Ensino 

Prático Agrícola” 
3
, para envolvê-lo em seu projeto de nacionalização e centralização de todos 

os níveis de ensino até então existentes. Para legitimar a disputa de atribuições com o MA, os 

“educadores profissionais” ligados ao Ministério da Educação argumentavam que as escolas 

                                                           
1
 A este respeito ver MENDONÇA, Sonia Regina de. O Ruralismo Brasileiro. São Paulo: Hucitec, 1997. A 

grande burguesia paulista encontrava-se agremiada junto a duas instituições: a Sociedade Paulista de Agricultura 

(até 1917) e a Sociedade Rural Brasileira (após este ultimo ano). 
2
 Optei pela grafia em itálico de toda e qualquer expressão extraída da documentação de época pesquisada. 

3
 Em evento reunindo Secretários de Educação estaduais, no ano de 1940, o ministro Capanema apontaria aquele 

que considerava o mais grave problema a ser enfrentado por sua Pasta: a necessidade de “transferir para o 

M.E.S. os nove Aprendizados Agrícolas e a Escola Agrícola de Barbacena, ora subordinados ao Ministério da 

Agricultura”, alegando tratar-se de “de providência administrativa racionalizadora, reclamada pelo principio 

da unidade de direção”. Arquivo Gustavo Capanema. Rio de Janeiro: CPDOC, 1944, Rolo 28, fotograma 565, 

grifos no original.  
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regulares situadas no campo deveriam afastar-se do ensino vocacional, em nome do "equívoco 

pedagógico" de sobrecarregarem-se crianças e jovens com a preparação para o trabalho. 

Entretanto, a principal característica das reformas educacionais promovidas por Capanema nas 

décadas de 1930 e 1940, a despeito de sua retórica em contrário, ratificou o ensino secundário 

como formador das “elites condutoras do país” e o ensino profissional como preparador do 

“povo conduzido”.  

Exemplifica essa disputa o decreto-lei n. 23.979, emanado do MES em 1933, redefinindo as 

instituições incumbidas do Ensino Agrícola. Antigos Patronatos foram transferidos para a 

alçada do Ministério da Justiça, dando origem ao Serviço de Assistência ao Menor (SAM); 

Aprendizados Agrícolas sofreram reclassificação segundo uma nova tipologia que previu, até 

a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Agrícola 
1
, a existência de três tipos de cursos, dois 

deles encarregados de formar capatazes e “trabalhadores rurais” a partir de um público 

integrado por jovens entre 12 e 14 anos, preservando seu teor de “escolas de trabalho” 
2
. O 

terceiro tipo, denominado Curso de Adaptação, consistiria, este sim, numa novidade, pois não 

mais se dirigiria a crianças e jovens, mas, sim, ao “trabalhador em geral” adulto e “sem 

qualquer diploma ou qualificação profissional prévia” 
3
. Logo, os “novos” estabelecimentos 

de Educação Rural que permaneceram tutelados pelo MA perderiam seu caráter semi-prisional 

em detrimento de outro, supostamente “profissionalizante”, mesmo que, ao fim e ao cabo, 

jamais tenham sido eles bafejados pelas campanhas alfabetizadoras promovidas pelo MES em 

decorrência de seu projeto de “nacionalização” educativa.  

Para marcar posição frente a tal ingerência, o alto escalão do MA implantaria, a partir de 

1942, Cursos Supletivos igualmente destinados a adultos 
4
. Estava aberta a brecha para a 

redefinição do Ensino Agrícola no sentido da capacitação do trabalhador rural adulto. Em 

contrapartida a esta iniciativa, os “educadores profissionais” lançaram, em inícios de 1945, a 

Campanha Nacional de Educação de Adultos visando “instalar 10.000 classes de ensino 

                                                           
1
 A LOEA foi promulgada pelo Ministério da Educação e Saúde, no ano de 1946. 

2
 Seriam eles, respectivamente, o Ensino Básico Agrícola e o Ensino Rural. 

3
 SALLES, Apolônio. O Ministério da Agricultura no Governo Getúlio Vargas (1930-1944). Rio de Janeiro: 

Serviço de Documentação do Ministério, 1945, p. 33. 

4
 Tal inflexão não pode ser desatrelada da atuação no país da primeira de uma série de Comissões Brasileiro-

Americanas, no caso a de “Produção de Gêneros de Primeira Necessidade”, formada em 1942, com vistas a 

maximizar a produção e exportação dos gêneros alimentícios brasileiros. A justificativa oficial, no entanto, era a 

de que se estaria “procurando corrigir o erro de se supor que só devem ser objeto da obra educativa os que se 

encontram ainda em idade propriamente escolar, desprezando-se todos aqueles que não tiveram oportunidade 

de frequentar escolas ou a elas não podem voltar para cursos regulares”. BRASIL. Ministério da Agricultura As 

Atividades do Ministério da Agricultura em 1942. Rio de Janeiro: S.I.A., 1943, vol. II, p. 327.  
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supletivo, destinadas a adolescentes e adultos analfabetos” 
1
. O alcance da Campanha, 

todavia, restringiu-se a operários e trabalhadores urbanos, embora o titular da Pasta insistisse 

em reivindicar o controle sobre todas as instituições de ensino no país. Os intelectuais 

articulados pelo binômio SNA/MA, por sua vez, reclamavam da escassa colaboração do MES 

junto à Educação Rural, denunciando que esta Pasta, “através do Conselho Nacional de 

Serviço Social, distribui pequeníssimos auxílios para algumas escolas de agricultura” 
2
. 

Em suma, a ferrenha disputa intraestatal que sobredeterminou os rumos da Educação Rural no 

Brasil seria aprofundada a partir do envolvimento dos Estados Unidos na II Guerra Mundial, 

quando foram assinados inúmeros acordos de “cooperação técnica” entre governantes norte-

americanos e a Pasta da Agricultura. Até então, apesar de algumas exceções, as políticas 

“educacionais” emanadas do MA voltaram-se, predominantemente, à formação de crianças e 

adolescentes.  

 

Imperialismo, Estado e Educação nas Décadas de 1940-50. 

Desde inícios da década de 1940 o interesse de algumas instituições privadas estadunidenses – 

como a Inter-American Affairs Association de Nelson Rockfeller – pelos “problemas” do 

recém “inventado” Terceiro Mundo 
3
 intensificou-se. Em 1945 foi firmado entre o MA e uma 

agência privada estadunidense, o segundo grande acordo de “cooperação técnica” no âmbito 

da Educação Rural, materializado na criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação 

das Populações Rurais (CBAR). Dentre suas metas constavam: a implantação de Centros de 

Treinamento (CTs) destinados exclusivamente à formação profissional de trabalhadores rurais 

adultos; a difusão em âmbito nacional de Clubes Agrícolas Escolares para infância e 

juventude; a formação continuada de técnicos especializados nos EUA e, finalmente, a 

preparação das chamadas lideranças rurais, através de programas educativos tidos como 

capazes de incutir nos homens do campo o “amor a terra e ao trabalho” 
4
.   

                                                           
1
 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro: INEP, jan.-mar., 1947, p.32. 

2
 BRASIL. Ministério da Agricultura. Atividades do Ministério da Agricultura entre 1936-1940. Rio de Janeiro: 

Serviço de Documentação do Ministério, 1941, p. 328. Grifos na fonte. 

3
 ESPINOSA, J. Manuel. Inter-American Beginnings of U. S. Cultural Diplomacy (1936 – 1948).Washington 

D.C.: US Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, No. 2, 1976. 
4
 A formação dessas lideranças se faria por intermédio dos Centros de Treinamento de Líderes Rurais, de cujas 

finalidades constava contribuir para “modificar, através da ação de seus líderes naturais, a mentalidade e 

hábitos das populações rurais”; desenvolver a “capacidade de liderança das moças das zonas rurais” e 

“desenvolver a personalidade das moças rurais melhorando seus conhecimentos básicos”. Revista da CNER. Rio 

de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/Ministério da Agricultura, 1953, p. 132. 
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Essas experiências decorreram da conjuntura internacional inaugurada pelo fim da II Guerra e 

inícios da Guerra Fria, quando emergiram construtos como “desenvolvimento” e “Terceiro 

Mundo”, viabilizados a partir de discursos e práticas pautados pela noção de crescimento 

econômico e seus supostos benefícios 
1
. Segundo Escobar, a partir de 1945 estaria em 

gestação todo um domínio de conhecimentos e experiências que resultaram em estratégias 

para lidar com o “novo” problema construído, frutos de um elenco de afirmações sobre o 

desenvolvimento - e seu contrário - que autorizavam visões plurais a seu respeito
2
. 

Respaldado em um aparato institucional altamente eficiente, encarregado de produzir 

conhecimentos e exercer o poder junto a sociedades “terceiro-mundistas”, o discurso do 

desenvolvimento seria difundido através de distintas agências e agentes que, entre 1945 e 

1955, orquestrara diversos arranjos entre Estado, Saber e Poder.  

Durante os anos 1950 a hegemonia estadunidense se consolidaria no mundo capitalista, em 

concomitância com a premente necessidade de expandir e aprofundar mercados externos para 

seus produtos e capitais excedentes. Afinal, o desempenho da economia norte-americana ainda 

dependia de matérias-primas baratas para a crescente capacidade de suas indústrias e, nesse 

sentido, o “Terceiro Mundo”, longe de ser periférico, erigia-se como central na correlação de 

forças internacional 
3
. Os objetos com que o Imperialismo, sob a égide do desenvolvimento, 

começou a lidar, seriam numerosos e variados, incluindo a pobreza, a insuficiência de 

tecnologia e de capitais, as práticas agrícolas ditas “arcaicas”, além de atitudes culturais 

ligadas ao “atraso”. O papel dos “intelectuais”, agora “relidos” como “especialistas”, fez com 

que economistas, geógrafos, educadores, agrônomos, nutricionistas, etc., elaborassem teorias e 

dossiês sobre as cidades, regiões ou países por eles visitados. O discurso do desenvolvimento 

também atuaria através da criação de “anomalias” - o “analfabeto”, o “subdesenvolvido”, o 

“lavrador arcaico”, etc. – capazes de assegurar a permanente necessidade de reformas, 

justificadas pela difusão de uma imagem infantilizada da América Latina, uma espécie de 

“álibi” para sua “missão” salvacionista e para a intervenção dos “técnicos” responsáveis pelas 

inúmeras “novas ciências do desenvolvimento”. 

Enquanto isso, no Brasil, o ano de 1946 seria decisivo para a consagração da Educação Rural 

como ramo “especial” de Educação: a Lei Orgânica do Ensino Agrícola (LOEA) aprovada 

pelo MES afastaria definitivamente esta modalidade educacional da rede primária regular, 

embora o mantivesse sob a tutela do MA, a despeito de caber à Pasta da Educação a 

                                                           
1
 ESPINOSA, op. cit., p. 145. 

2
 ESCOBAR, Arturo. Encountering Development – the Making and Unmaking of the Third World. New Jersey: 

Princeton University Press, 1995, p.4. 
3
 Id., p. 37. 
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prerrogativa exclusiva de estipular suas diretrizes nacionais. A nova lei facultou uma inflexão 

categórica na Educação Rural, reduzindo-a à mera qualificação da força de trabalho adulta no 

campo sob a capa missionária da “difusão do princípio de desenvolvimento comunitário”, 

destinado a “combater o marginalismo e educar os adultos, para que o país possa ser mais 

coeso e solidário” 
1
. 

Com assessoria e treinamento fornecidos pelos técnicos norte-americanos, uma rede de 

agências e práticas ligadas ao Extensionismo Rural seria rapidamente implantada desde fins 

dos anos 1940, incumbida de difundir em larga escala conhecimentos sobre técnicas de 

cultivo, tipos de sementes, etc. em paralelo às Escolas Agrotécnicas do MA. Destas práticas 

destacaram-se as Semanas Ruralistas (com forte apoio da Igreja); as Missões Rurais e os 

Clubes Agrícolas Escolares, além dos Centros de Treinamento de Trabalhadores. O aparato 

do desenvolvimento hipertrofiava-se, ampliando seu corpo de especialistas e consolidando 

aquela que seria denominada de “ação educativa de novo tipo”, que transcenderia, em muito, 

a instituição escolar. Todas essas novidades se materializaram, no âmbito do MA, mediante a 

criação do Serviço de Extensão Rural (SER - 1955) e seu irmão siamês, o Serviço de Crédito 

Rural Supervisionado (CRS), diferente do credito comercial por sua “extrema preocupação 

com a integração dos agricultores à economia moderna”. Argumentavam os técnicos que o 

crédito agrícola convencional não fora capaz de dotar seus usuários dos novos saberes e 

tecnologias necessários à promoção do desenvolvimento no campo, mantendo-os atrelados a 

uma agricultura “atrasada” e “arcaica”. 

Para legitimar essa ressignificação da Educação Rural, os grupos dominantes agroindustriais 

da SNA
2
 se somariam aos esforços para consagrar a subalternidade do trabalhador rural, 

ratificando essa política “educacional” de adestramento da mão-de-obra adulta totalmente 

desvinculada da escola. Tal redefinição não pode tambem ser deslocada do contexto marcado 

pela germinação, em quase todo o país, dos inúmeros movimentos sociais rurais, como as 

Ligas Camponesas, por exemplo. Neste contexto, o Extensionismo Rural se consolidaria, 

visando a um duplo objetivo: a) promover o “disciplinamento” coletivo dos “homens do 

campo” através da vulgarização de valores e visões de mundo transmitidos pelos intelectuais 

                                                           
1
 BRASIL. Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura a Serviço do Desenvolvimento. Rio de 

Janeiro: S.I.A, 1959, p. 123. 

2
 Entre fins da década de 1930 e no decorrer de toda a década de 1940, os quadros dirigentes da SNA sofreriam 

uma lenta mudança em sua composição, passando a absorver igualmente representantes dos empresários 

industriais, dentre eles Euvaldo Lodi, Eduardo Duvivier e Fernando Costa, por exemplo. Este último, inclusive, 

seria titular da Pasta durante o Estado Novo. Cf. MENDONÇA, Sonia Regina de. "Estado e agricultura e 

sociedade na primeira metade do século XX". In: BLACHA, N. & VALENCIA, M. (Coord.). Agro, tierra y 

política - debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil. La Plata: Ed. Universidad de La Plata, 1998. 
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estadunidenses e b) consagrar a prática da Assistência Técnica e Financeira como a nova ação 

educativa por excelência, responsável pela maximização da produtividade do trabalho agrícola 

e pela “modernização da agricultura”  

O Extensionismo Rural promovido pelo Ministério da Agricultura
1
 tentaria atingir todos os 

produtores dotados de “alguma qualificação para o trabalho”, nos moldes pregados pelos 

técnicos estadunidenses. Todavia, ele não se limitou ao homem adulto e analfabeto, mas 

igualmente às mulheres – donde o surgimento da mais nova “disciplina do desenvolvimento”, 

a Economia Doméstica – e às crianças. Parte do êxito dessas experiências deveu-se ao fato da 

expansão Imperialista ter na Educação um importante instrumento que, ao alocar sua 

funcionalidade na noção de “racionalidade”, tornava-se aceita pelos grupos dominantes 

brasileiros, ao mesmo tempo em que preservava a estrutura fundiária e tentava minimizar o 

conflito de classe no campo.  

Vale lembrar que, durante os anos 1950, os recursos da Pasta da Agricultura para a Educação 

foram ampliados a partir de acordos firmados entre seus titulares e o Departamento de Estado 

norte-americano, acordos estes decorrentes da reorientação imprimida à política externa 

estadunidense 
2
. Semelhante alteração não se restringiu à agricultura, implicando na 

centralização de todos os programas oriundos dos acordos. Com isso, a “cooperação técnica” 

norte-americana tornou-se mais complexa do que supõe a historiografia sobre o tema, 

carecendo do “monolitismo” que lhe é atribuído pelos estudiosos, uma vez que ela própria era 

fruto de conflitos entre as agências de assistência técnica estadunidenses (ligadas diretamente 

ao presidente da República 
3
) e o Congresso dos EUA (interessado em também imiscuir-se nas 

políticas externas de “cooperação” 
4
)  

Nesse contexto, a ação do Ministério da Agricultura pautou-se pela ampliação dos 

instrumentos de difusão dos conhecimentos sobre práticas agrícolas, agora presididos pela 

lógica da Assistência Técnica e a consequente preponderância de instituições não-escolares. 

                                                           
1
 Dentre as agências encarregadas da Extensão Rural destacaram-se o Serviço Social Rural, criado em 1955 e o 

Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano, fundado em 1953.  
2
 A principal mudança consistiu no “aumento de recursos para a agricultura e a saúde, de modo a trazer o 

programa em conformidade com as mudanças das alocações das Nações Unidas”. Technical Assistance 

Working Group. Planning On Point IV for 1951. Washington D.C: 2-8-1950, p. 10.  

3
 Dentre elas a Technical Cooperation Administration (TCA), o FOA (Foreign Operations Administration); a 

ICA (International Cooperation Administration) e a AIA (American International Association) de Rockfeller. 

4
 Na verdade, a quase totalidade das intervenções com finalidades “esclarecedoras” encobria, mal 

disfarçadamente, o “forte desejo congressual de controlar a administração da ajuda externa norte-americana”. 

WRIGHT, Quincy (org) A Foreign Policy for United States. Chicago: University of Chicago Press, 1957, p. 21. 
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Seu marco inicial fora a criação da já citada Comissão Brasileiro-Americana de Educação 

Rural que, funcionando desde 1946, inaugurou as atividades extensionistas responsáveis pela 

dupla “alteração qualitativa no patamar do Ensino Agrícola”: por um lado, ao consagrar 

como seu público-alvo somente trabalhadores rurais adultos e, por outro, ao privilegiar ações 

educativas cada vez mais distantes da escola. A culminância dessas “novas práticas” foi 

atingida com a fundação, em 1953, do Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-

Americano (ETA), entidade coordenadora de todas as políticas públicas voltadas à Agricultura 

e à Educação Rural, Nascido de novo Acordo com o Departamento de Estado norte-americano 

1
 e com vigência prevista até dezembro de 1960, o ETA foi responsável pelo aprofundamento 

da presença norte-americana junto à “Educação Rural” brasileira, executando projetos, 

sobretudo, nas áreas da Extensão e do Crédito Rural Subsidiado, sempre através de parcerias. 

No âmbito dessa Educação ressignificada, a primeira prioridade foi fornecer bolsas de estudo 

nos EUA para qualificar os quadros técnicos da Pasta. A outra, segundo palavras do diretor do 

Serviço de Informação Agrícola, residiu no fato de que “o cerne dos trabalhos do ETA é a 

Extensão Rural. É prestado decisivo apoio a todas as Associações de Crédito e Assistência 

Rural que atualmente atendem a perto de 100 mil famílias em doze estados da Federação” 
2
. 

Como parte desta intrincada engrenagem, seria implantado dentro do Ministério da 

Agricultura, em 1956, o Serviço Social Rural, incumbido de “elevar o nível de vida no meio 

rural” mediante uma atuação destinada somente a comunidades rurais coletivamente 

construídas pela mediação dos “técnicos”. Ainda assim, suas práticas seriam insistentemente 

descritas como de cunho eminentemente educativo uma vez que sua “missão” era “preparar 

as populações do campo para agirem por si próprias” através do “aproveitamento dos líderes 

das comunidades” 
3
. Vale recordar que as raízes da cooperação técnica norte-americana 

remetiam à concepção puritana de filantropia dos “pais fundadores” e foi sob este signo que o 

Extensionismo Rural se consolidou no Brasil, apregoando que, em matéria de caridade, o 

                                                           
1
 Agreement for a Cooperative Program of Agriculture between the Government of the USA and the Government 

of the United States of Brazil, 26-06-1953, TIAS 4210, p.21. 

2
 Boletim do Ministério da Agricultura (BMA), 1956, p. 110. 

3
 BMA, 1957, p 21. O SSR afirmava serem seus programas “eminentemente educativos”, não adotando 

“quaisquer outros de cunho assistencial ou dirigidos a uma determinada classe”. Implantado em 1955 e extinto 

às vésperas do golpe de 1964, o Serviço Social Rural difundia o associativismo rural, em clara continuidade com 

as políticas ensaiadas pelo Ministério da Agricultura desde a década de 1930. O grande objetivo era “fomentar o 

espírito associativo junto às populações rurais, mediante a atuação de técnicos especializados na promoção do 

bem-estar social do homem do campo”. 
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“importante era ajudar aos que querem ajudar-se”, ou seja, era apoiar comunidades somente 

onde fosse possível delas obter “resultados mais vantajosos” 
1
.  

Também não se pode esquecer que a Extensão Rural teve origem na iniciativa pioneira da 

American International Association (AIA) de Nelson Rockfeller, em Minas Gerais, da qual 

resultou a criação da primeira Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR) neste 

estado, encarregada de gerir o total dos empréstimos que seriam fornecidos a pequenos 

agricultores “selecionados”, via banco estatal 
2
. A equipe técnica dos escritórios locais, além 

de efetivarem os empréstimos controlavam, inclusive, os gastos dos produtores 

“beneficiados”. Previsivelmente, boa parte dos recursos mobilizados destinava-se ao 

empresário norte-americano 
3
. Logo, uma agência privada norte-americana foi responsável 

pela gestação da nova modalidade de intervenção “educativa” junto ao trabalhador rural, 

transformada em política pública nacional via Ministério da Agricultura.  

Lembrando que na atividade de Extensão os técnicos são elos de uma cadeia que conecta os 

Escritórios e Laboratórios de Pesquisa à “população rural-alvo” 
4
 é simples perceber seu 

modus operandi. Através dos extensionistas o Crédito Rural Supervisionado chegava aos 

pequenos produtores, imediatamente após terem sido eles “apresentados” às modernas 

máquinas e insumos agrícolas que deveriam consumir para ter acesso ao atributo da 

“modernidade”. No entanto, para afirmar-se como política pública nacional, o Extensionismo 

precisava de dois suportes: a ampliação de sua abrangência e uma justificativa ideológica que 

o generalizasse. Ambos foram definidos a partir de fevereiro de 1956 quando, após tomar 

posse como presidente, Juscelino Kubitschek convocou o embaixador americano para 

formalizar a criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. 

A ABCAR congregaria inúmeras entidades dotadas de programas considerados de “interesse 

rural”, como a Confederação Rural Brasileira (órgão máximo da representação patronal rural, 

precursor da CNA); o Banco do Brasil, a AIA, a OEA e o ETA que passou a atuar em 

conjunto com os Ministérios da Agricultura e da Educação 
5
. Também foram fundadoras e 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Mário Márcio. “As circunstâncias da criação da Extensão Rural no Brasil”. Cadernos de Ciência e 

Tecnologia. Brasília: vol. 16, n. 2, mai /ago., 1999, p. 102. 
2
 COLBY, Gerard & DENNET, Charlotte. Seja Feita a Vossa Vontade – a conquista da Amazônia: Nelson 

Rockfeller e o Evangelismo na Idade do Petróleo. Rio de Janeiro: Record, 1998. 
3
 Id. Ibid. p. 251.  

4
 BRUNNER, Edmund; SANDERS, Irwin & ENSMINGER, Douglas. FARMERS OF THE WORLD: the 

development of Agricultural Extension. New York: Columbia University Press, 1961, p. 3. 

5
 Em 1960, a receita do sistema ABCAR assim se compunha: Governo Federal - cr$ 217.378.800,00; Governos 

Estaduais - cr$ 176.743.907,00; outras entidades - cr$ 83.934.139,00; TOTAL - cr$ 478.056.846,00. Neste 

montante final não foram incluídos os recursos do ETA, da AIA e da OEA, pelo fato de serem em dólares. Id. 

Ibid., p. 7. 
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filiadas à ABCAR as Associações de Crédito e Assistência Rural estaduais, as entidades 

representativas do Comércio, Indústria e Agricultura, além de instituições privadas de crédito, 

como o Banco do Nordeste do Brasil S A
 1

.  

A fala oficial enalteceria a fundação da ABCAR como “a novel organização que não se 

propunha a emprestar ou vender barato tratores ou máquinas agrícolas aos agricultores, nem 

fazer-lhes dádiva de animais ou adubos, mas sim, a ensinar-lhes novas técnicas de trabalho, 

iniciando uma obra educacional no lar dos agricultores” 
2
. Quanto à justificativa para sua 

criação dois argumentos foram enfatizados. O primeiro pregava que “a Extensão Rural é um 

tipo informal de educação destinada aos agricultores, donas de casa, jovens rurais e outras 

pessoas que tenham interesse na agricultura” 
3
. O segundo, e não menos importante, definia o 

Extensionismo como um “processo de ajuda”, uma vez que “a situação de marginalidade em 

que vive a maioria da população rural brasileira, causada pelo seu subdesenvolvimento 

econômico, preocupa a todos aqueles que são responsáveis pelo progresso do país” 
4
. Logo, 

a Extensão Rural, em nome de sua obra social supostamente educativa e voltada aos 

desassistidos, contou com tentáculos junto ao pequeno produtor e aos grandes proprietários, 

estes sim capazes de consumirem, regularmente, os renovados frutos da pesquisa agrícola de 

ponta.  

Por tais razões o Extensionismo como “prática educacional do adulto rural” teria, em tese, 

importantes contribuições a dar, sobretudo por seu “potencial de desenvolver o povo como 

indivíduos, líderes e membros participativos da comunidade local e do mundo” já que os 

agricultores, “trabalhando dentro de uma rede democrática que existe nas comunidades em 

todo o mundo”, contariam com a solução de seus problemas coletivos, fazendo com que a 

“extensão se torne educação para a ação” 
5
  

As novas práticas “educacionais” contaram com métodos variados que incluíam desde visitas 

domiciliares e reuniões demonstrativas até a propaganda massiva via cartazes e folhetos 
6
. 

                                                           
1
 Id. Ibid., pp. 9-10. “Sistema ABCAR” era definido como “essencialmente educacional” e os recursos para seu 

funcionamento provieram das mais distintas fontes - sempre através de convênios – como a Caixa Econômica 

Estadual de Minas Gerais; Banco de Credito Agrícola do Espírito Santo S.A; Banco de Crédito Agrícola e 

Mercantil S A e, obviamente, o ETA. Além destes, destacaram-se: o Banco do Nordeste do Brasil S A; Caixa 

Econômica Estadual de Minas Gerais (com recursos próprios e do Serviço Social Rural); Banco de Credito 

Agrícola do Espírito Santo S A , 
2
 BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Credito Rural Supervisionado no Brasil (reunião de trabalho 

de Técnicos da ABCAR e filiadas). Rio de Janeiro: SIA, 1960, Série Estudos Brasileiros No. 12, p. 29, grifos no 

original. 
3
 Id. Ibid. p. 11. 

4
 Id. Ibid., p. 26, grifos na fonte. 

5
 BRUNNER, SANDERS & ENSMINGER, op. cit., p. 6. 

6
 Os chamados “meios de alcance de massa” consistiam no cinema, rádio, jornal, exposições, folhetos e cartazes 

que atingiam “de 60 a 70 % da população rural através de métodos indiretos”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
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Supunha-se, com isso, atingir o “âmago” do trabalho do Extensionista: seu “cunho 

fundamentalmente educativo, cujo credo se resume na demonstração” 
1
. Da ótica dos técnicos 

norte-americanos envolvidos nas ações de Extensão Rural no Brasil, estas não se limitavam a 

levar os achados da Ciência aos agricultores levando, igualmente, os problemas dos 

agricultores aos laboratórios de pesquisa. Ademais, para que a atividade atingisse sua eficácia, 

era preciso preencher quatro pré-requisitos: a) demonstrar o pragmatismo do novo programa; 

b) começar com projetos mais importantes para os agricultores; c) trazer para o ambiente 

familiar pessoas que já se conhecessem e d) zelar para que a introdução dos novos 

implementos, plantas ou animais fosse sempre feita através de “um líder comunitário, como 

símbolo de seu prestígio” 
2
. 

Ambígua e contraditoriamente, os técnicos, ao mesmo tempo em que alardeavam ser princípio 

básico de suas práticas o “reconhecimento da existência do conhecimento popular” 
3
, 

classificavam os pequenos agricultores passíveis de atendimento em duas categorias: 

“marginais” e “sub-marginais”, sendo estes últimos definidos como “os que operavam de 

forma anti-econômica”, por isso mesmo excluídos de qualquer seleção
 4

. O discurso 

“humanitário” veiculado pelos Extensionistas era enunciado em termos estritamente 

produtivistas, manipulando noções como “anti-econômico”, “renda líquida” ou “pequeno 

volume de negócios”. Paralelamente, na medida em que o Crédito Rural era tido como 

“promocional”, ele deveria ser altamente “seletivo”, a partir dos rigorosos critérios definidores 

de seu público. Seus potenciais “candidatos” eram, em tese, pequenos agricultores, porém não 

todos, mas apenas aqueles passíveis de uma triagem, já que: “o crédito só deve ser empregado 

quando há possibilidade de sucesso financeiro, só devendo ser aceitas nos programas, as 

famílias cujos chefes gozem de boa reputação” 
5
. As novas práticas educativas centradas na 

Extensão e no Crédito Rural Supervisionado além de altamente excludentes, revestiam-se de 

forte dimensão moral e cultural uma vez que, se a unidade de trabalho era “a família e não o 

indivíduo”, o pré-requisito básico para a obtenção dos recursos era “a necessidade de um lar 

constituído (...) e o conceito que a família goza na comunidade” 
6
. 

                                                                                                                                                                                              
DE CREDITO E ASSISTÊNCIA RURAL (ABCAR). Informação sobre o Sistema Brasileiro de Crédito 

Supervisionado. Rio de Janeiro: ABCAR, 1960, p. 13. 

1
 BRUNNER, SANDERS & ENSMINGER, op. cit., p. 199. 

2
 Id ibid., p. 191. Grifos na fonte. 

3
 Id. Ibid., p. 128. 

4
 BRASIL. Crédito Rural Supervisionado..., op. cit.,p. 41. 

5
 Id ibid., pp. 40-41. Grifos na fonte. 

6
 Id. Ibid., p. 63, grifos no original.  



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

21 
 

Os desdobramentos do binômio Extensão Rural – CRS não se restringiram, todavia, apenas 

aos mecanismos aqui ressaltados. A guisa de “intervenção educativa”, os extensionistas do 

“Sistema ABCAR” ainda verificavam se o crédito concedido havia, de fato, implicado em 

benefícios relativos à higiene, alimentação, saúde e conforto das “famílias assistidas”, uma 

vez que a atividade era tida como a encarnação de um “trabalho de reeducação familiar” 
1
. 

Sob o significativo título “O dia-a-dia na família mutuária”, capítulo de uma publicação do 

Ministério da Agricultura explicitava os “benefícios” decorrentes do CRS, enfatizando a 

aquisição de avançados conhecimentos técnicos, o aprendizado de hábitos “adequados” de 

trabalho e a adoção de práticas de higiene/alimentação que potencializassem o aproveitamento 

do trabalho. Nesse sentido, Saber e Poder caminhavam pari passu sendo que até o lazer dos 

“mutuários” era controlado, sendo definido como “as horas sadiamente aproveitadas nas 

comemorações domésticas que reforçam os laços familiares e nas datas cívicas” 
2
. 

 

Comentários Conclusivos 

A documentação oficial datada de fins da década de 1950 destaca ter sido o Brasil 

“duplamente beneficiado” pelos convênios de “cooperação” técnica. “Beneficiado”, por um 

lado, pelo “nível elevado de atividades de cooperação técnica e a adição de US 5,8 milhões 

para casos de Assistência Especial” 
3
. “Beneficiado”, por outro, pelo aumento do corpo de 

técnicos e administradores norte-americanos alocados no ETA quando da expansão do 

programa cooperativo entre 1955-1959. 

No entanto, o mais importante desdobramento desses convênios, além de seu caráter 

justificador da penetração dos grandes capitais estrangeiros no país, operou-se na inflexão da 

ideia de “Educação Rural”, que perderia sua dimensão de prática escolar voltada para a 

infância e juventude, em detrimento do caráter de intervenções extraescolares, qualificadoras 

do trabalhador rural adulto e analfabeto. Sob este signo, as políticas perpetradas pelo 

Ministério da Educação acabariam se afinando com as da Pasta da Agricultura nos anos 1950. 

Nessa década, as “novas práticas educativas” consolidaram-se a partir do Extensionismo Rural 

e do Credito Agrícola Supervisionado, conforme o paradigma norte-americano. O “ícone” 

dessa inflexão foi o Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano, cuja atuação 

ilustra em que medida noções como “desenvolvimento”, “cooperação técnica” e “elevação do 

nível de vida das massas” tornaram-se instrumentais tanto para construir “alteridades” 

                                                           
1
 Id, ibid, p. 65. 

2
 Id. Ibid. p. 66. 

3
 Id., ibid., p. 9. 
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inferiores e “carentes”, quanto para maximizar as importações brasileiras de máquinas e 

insumos agrícolas produzidos pelo novo centro hegemônico do capitalismo. Através do 

fornecimento de um Saber supostamente “especializado”, reproduziu-se no Brasil um 

paradigma que, além de expropriar os trabalhadores rurais de seus conhecimentos próprios, 

tornou-os alvos fáceis da disciplinarização pelo Capital, fortalecendo as agências produtoras 

de “especialistas” os novos mecanismos para sua exploração/expropriação, sob a pecha da 

modernidade.  

Pode-se afirmar que a atuação das agências como as aqui analisadas preparou a sociedade 

brasileira para o processo que, no pós 1964, seria designado como “revolução verde”, 

centrado em injeções maciças de tecnologia e crédito junto a uma certa fração da sociedade 

agrária. As práticas financiadas pelo ETA difundiram um “modelo” de desenvolvimento 

adequado aos interesses dos grupos dominantes agroindustriais brasileiros, coparticipes do 

deslizamento dos conflitos de classe da cena real para o âmbito da reeditada dicotomia 

“arcaicos” versus “modernos”. Conquanto o alcance efetivo dessas novas “práticas 

educativas” seja questionável, não se deve subestimá-las, haja vista o poder - real e simbólico 

- delas derivado. E na medida em que a Educação Rural, em qualquer de suas modalidades, 

colocou o “moderno Saber agrícola” à porta do pequeno produtor, contribuiu, certamente, para 

redefinir posições e oposições existentes junto ao conjunto dos trabalhadores rurais  

Entretanto, não estamos diante do trabalho enquanto princípio educativo integral tal como o 

preconizava Gramsci mas, sim, da Educação como instrumento maximizador da produtividade 

do trabalho e da segmentação cultural. Nesta concepção de “Educação Rural” os trabalhadores 

do campo eram submetidos a intervenções “pedagógicas” muito distantes de práticas 

efetivamente educativas, destinando-se a vulgarizar um “modelo” de produção e de consumo 

presidido pelo Saber e Técnica norte-americanos.  
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Resumo  

Este texto examina a planta arquitetônica do antigo Grupo Escolar Dom Malan, a primeira 

escola pública estadual do município de Petrolina, situada às margens do rio São Francisco, 

no sertão pernambucano. A planta, assinada em 1953, previa espaços generosos ao pomar, 

bem como locais reservados ao aviário, casa do operário, entre outros. No caso específico do 

Grupo Escolar Dom Malan, o que chama a atenção são as características típicas de um grupo 

escolar rural. Tais elementos, além de evidenciar a sintonia do governo estadual com a 

política nacional de educação rural, possibilitam compreender a cultura escolar de uma época 

(modos de pensar, ver e sentir). Na escolha do referencial teórico, privilegia-se o diálogo com 

diferentes autores do campo da história e da historiografia da educação, mais especificamente 

aqueles relacionados à história cultural. Por ser este um campo de investigação ainda pouco 

explorado, pretende-se, com o presente trabalho, contribuir com o conjunto de estudos acerca 

da área de história da educação brasileira e, de modo especial, da história da educação 

pernambucana. 

                                                           
1
 Doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (2013). Professora e vice- 

coordenado do colegiado de Pedagogia. Coordena os projetos de pesquisa Arquivos escolares como fonte de 

pesquisa para a história da educação e Escola primária e cultura escolar no sertão pernambucano (1931-1970). 

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Escolar e Não Escolar no Sertão Pernambucano 

(GESPESPE). 
2
 Aluna do 5º período do curso de Pedagogia. 
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INTRODUÇÃO 

  

Werle (2002, p. 78), em artigo sobre arquivos escolares e novas tecnologias, salienta que o 

“documento traz inscrita uma tecnologia a qual nele incide manifestando o momento histórico 

em que foi criado”, possibilitando descrever e também interpretar o ideário disseminado e 

apropriado pela escola com base na sua materialidade. Esse foi o desafio a que se propôs o 

presente texto, na tentativa de reconstrução da história da primeira escola pública estadual do 

município de Petrolina – o antigo Grupo Escolar Dom Malan, situado às margens do rio São 

Francisco, no sertão pernambucano. 

A utilização das fontes provenientes dos arquivos escolares nem sempre é tarefa fácil, seja 

pela inexistência destes registros, seja pelo desconhecimento dos acervos existentes, 

dificultando a tarefa do pesquisador. “A tarefa exige olhar clínico, sensibilidade para o pouco 

aparente e atenção ao diverso. As várias dimensões implícitas no espaço escolar permitem 

compreendê-lo como uma linguagem a ser decifrada.” (SOUZA, 2005, p. 8). 

Neste trabalho de garimpagem, foram encontrados, na sala que abriga a documentação escolar 

da Escola Estadual Dom Malan,
1
 o termo de doação de terreno (1949) e a planta arquitetônica 

do respectivo prédio (1953), permitindo que se tecessem considerações provisórias no tocante 

à fundação dessa escola e seu estreito vínculo com a política nacional de educação rural, em 

vigência na década de 1950. Uma análise do contexto político e econômico, das demandas 

sociais e educacionais em que foram produzidos esses documentos, fornece pistas importantes 

sobre a origem do grupo escolar.  

A criação dos grupos escolares a partir de 1893 instituiu uma diferenciação fundamental no 

modo de organização das escolas primárias. Os grupos escolares, formados pela reunião de 

várias escolas preliminares, compreendia uma organização escolar mais sofisticada e 

racional.
2
 Instalados em espaços privilegiados da cena urbana, os grupos escolares 

diferenciavam-se por suas grandes dimensões. Além disso, elementos como estrutura, 

arquitetura, organização do tempo e do espaço, métodos e programas de ensino e avaliação 

davam o tom moderno, racional e científico tão acalentado nas bases de organização e 

                                                           
1
 A escola passou por várias mudanças na sua nomenclatura. Em 1975, o decreto n. 3.433, de 31 de dezembro de 

1975, eleva a ‘Escola de Grupo Escolar Dom Malan’ para ‘Escola Dom Malan - Ensino de 1º Grau’. Em 1984, 

por meio do Decreto n. 9.288 de 27 de abril, passa a denominar-se ‘Escola Dom Malan - Ensino de 1º e 2º 

Graus’. Atualmente denomina-se ‘Escola Dom Malan’. 
2
 Estudos sobre a difusão da escola primária e as mudanças culturais produzidas a partir da institucionalização 

dos grupos escolares foram exemplarmente desenvolvidos por Faria Filho (1996) e Souza (1996). 
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funcionamento dessas escolas (BENCOSTTA, 2005; FARIA FILHO, 1996; SOUZA, R., 

1996, 2006; VINÃO, 2005). 

No caso específico do Grupo Escolar Dom Mala, o que chama a atenção são as características 

típicas de um grupo escolar rural. A planta arquitetônica, assinada em 1953 por José Furtado 

Soares Meireles e desenhada por Durval Berssoni, recebeu o visto da Divisão de Ensino 

Profissional Rural Supletivo, da Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura do 

Estado de Pernambuco, em 20 de maio de 1953. Trata-se de um modelo de construção escolar 

que previa, na parte externa, espaços destinados ao pomar, bem como ao cultivo de horta, 

entre outras atividades – evidenciando, dessa forma, a sintonia do governo pernambucano 

com a política nacional de educação rural implementada nos anos 1940, no Governo de 

Getúlio Vargas, e intensificada nos anos 1950. 

A origem do Grupo Escolar Dom Malan – construído, provavelmente, na segunda metade da 

década de 1950 – se confunde com a história das Escolas Reunidas Grupo Escolar Dom 

Malan, que funcionavam no Chalé da Praça Matriz (atual Praça do Centenário) no município 

de Petrolina, nos anos de 1940. Tal equívoco se deve à atribuição do mesmo nome para 

estabelecimentos de ensino com características diferentes. 

De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-Lei n. 8.529 de 2 de janeiro de 

1946), os estabelecimentos de ensino primário mantidos pelos poderes públicos passaram a 

ser designados como: escola isolada – quando possuísse uma só turma de alunos, entregue a 

um só docente; escolas reunidas – quando houvesse de duas a quatro turmas de alunos, e 

número correspondente de professores; grupo escolar –  quando possuísse cinco ou mais 

turmas de alunos, e número igual ou superior de docentes; e escola supletiva – quando 

ministrasse ensino supletivo, qualquer que fosse o número de turmas de alunos e de 

professores (BRASIL, 2010). 

Com uma arquitetura baseada nos princípios da racionalidade técnica e financeira – 

funcionalidade em oposição aos prédios monumentais criados nos primeiros anos do regime 

republicano em outras regiões do país –,  trata-se de uma edificação grandiosa, localizada em 

local estratégico, às margens do rio São Francisco, na parte central da cidade. Essa arquitetura 

de caráter imponente foi construída, possivelmente, com a finalidade de enaltecer e dar 

visibilidade à ação do poder público. 

Convém lembrar que, no Brasil, a criação dos grupos escolares ocorreu de forma distinta nas 

diferentes regiões, no estado de São Paulo (1883), Rio de Janeiro (1897), Maranhão (1903), 

Minas Gerais (1906), Rio Grande do Norte (1908), Mato Grosso (1910), Piauí (1910), Sergipe 
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(1911) e Bahia (1913) (SOUZA, et al., 2013). Em Pernambuco, os grupos escolares foram 

instituídos no início dos anos 1920. No município de Recife, em 1924, eram seis grupos, 

contra cinco mantidos pelo estado (PERES, 2006, p. 38).
1
 

Nesse aspecto, pode-se interpretar que o termo de doação de terreno para fins exclusivos de 

construção de um grupo escolar representou um passo importante na história da educação 

petrolinense e do sertão pernambucano – a produção de outro lugar para a educação escolar: o 

grupo escolar. Símbolo do ideal republicano de civilização e de progresso em oposição à 

precariedade da escola pequena, isolada, aquela de um só professor, funcionando quase 

sempre em prédio impróprio. 

Construída no imaginário social, ainda, nos primeiros anos do século XXI, como uma “escola 

de verdade”, os grupos escolares “[...] foram um tipo de instituição “efêmera” porque 

brevemente deixaram de existir formalmente (1883-1971)” (PINHEIRO et al., 2013, p. 60). 

Por outro lado, conforme assinalam esses autores, em termos de concepção escolar eles são 

duradouros porque as escolas brasileiras chegaram aos dias atuais mantendo as características 

primeiras ou as mais fundamentais que tiveram as suas origens no “velho” grupo escolar. 

 

Imagem- Planta arquitetônica 

 
Fonte: Arquivo da Escola Estadual Dom Malan – Petrolina (PE) 

                                                           
1
 Para maior aprofundamento, ver Peres (2006). Em seu estudo, o autor destaca o quadro “sofrível” do ensino 

primário no estado Pernambuco. Em 1915, de uma população de 300 mil crianças em idade escolar, apenas 20 

mil estavam matriculados nas escolas primárias (escolas isoladas). Essa situação de precariedade não se alterou 

significativamente no transcorrer da primeira metade do XX. Na maior parte das cidades foram mantidas as 

escolas isoladas e o número de crianças matriculadas sempre ficou aquém do desejado. Somam-se a isso a 

frequência irregular e o abandono da escola logo após a conclusão do 1º ou 2º ano (ÁVILA, 2013).  
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Rosa Fatima de Souza, ao prefaciar a obra História da educação, arquitetura e espaço 

escolar, organizada pelo professor Marcus Levy Bencostta e publicada pela editora Cortez, 

em 2005, chama a atenção para a multiplicidade de significados inscritos na edificação 

escolar. Em sua concepção, é possível ler e interpretar a história da educação brasileira pela 

arquitetura dos edifícios escolares.  

 

Portadores de significados múltiplos, a arquitetura e o espaço escolar têm se 

constituído nos últimos anos em promissoras vertentes de investigação sobre 

cultura escolar. Estudos desta natureza tendem a surpreender até mesmo o 

pesquisador que, almejando encontrar o inusitado e o extraordinário, ao 

voltar-se para o interior da escolar, para as práticas cotidianas, depara-se 

com o prosaico, os lugares-comuns, com aqueles aspectos quase sempre 

negligenciados por comporem a estrutura habitual de nossa percepção sobre 

a realidade (SOUZA, 2005, p, 8).  

 

No caso da planta arquitetônica do Grupo Escolar Dom Malan, embora não tenha sido 

executada de forma integral na sua parte externa, deixou no seu traçado marcas de um tempo 

em que a educação era considerada elemento de estabilidade e transformação social. 

A década de 1950 é conhecida como o período dos “anos dourados”. Segundo Hobsbawm 

(1995, p. 18), o impacto da transformação econômica, social e cultural decorrente desse 

período, se configura como “[...] a maior, mais rápida e mais fundamental da história 

registrada”. 

Em Petrolina, as mudanças chegaram lentamente, de maneira quase imperceptível, conforme 

atesta o depoimento da Sra. Santos (2013) “[...] naquela época não tinha quase escola, tinha 

essa aqui e outra lá no Cinzeiro”, referindo-se à atual Escola Estadual Gercino Coelho. 

“Também não tinha quase casa, era uma casa ali outra lá”. 

Sobre as características rurais impregnadas no modelo arquitetônico do Grupo Escolar Dom 

Malan, é importante assinalar que os grupos escolares rurais foram inicialmente 

institucionalizados no estado de São Paulo, em 1935. Essas escolas, além da instrução 

primária, deveriam desenvolver o pendor e dar aptidão para as atividades agrícolas e pastoris.
1
 

Desde o pomar até a horta é visível a preocupação do arquiteto José Furtado em criar espaços 

para as atividades ligadas à terra. Práticas essas que levariam, ou deveriam levar, na avaliação 

de Moreira (1957), ao domínio das técnicas de aplicação científica com vistas a melhorar as 

condições de trabalho e a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos.  

                                                           
1
 São Paulo (1938). 
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Nota-se, nesse sentido, a sintonia do projeto com a política nacional de educação rural, mais 

especificamente com o Programa de Organização do Ensino Primário, elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 1946, que incluiu o 

treinamento de professores das diversas regiões do país e a construção de escolas primárias 

adequadas às necessidades educacionais da zona rural brasileira. 

Com relação ao Plano de Organização do Ensino Primário, esse foi elaborado a partir de 

observações e dados de que dispunha o INEP, aliados aos dados do IBGE, constituindo-se em 

uma verdadeira radiografia da realidade do ensino primário brasileiro. De posse dos dados 

estatísticos referentes ao período de 1942 a 1944, o INEP constatou que a rede de ensino não 

tinha capacidade para receber todas as crianças em idade escolar. 

Para acompanhar e auxiliar na execução do Programa de Organização do Ensino Primário, foi 

convidado o professor norteamericano Robert King Hall, mestre de renome da Columbia 

University
1
, profundo conhecedor das questões ligadas à educação rural em vários países da 

América Latina e do Oriente. A colaboração desse professor, como a de outros especialistas 

americanos com experiência em educação rural, era parte dos acordos assinados entre Brasil e 

Estados Unidos. O apoio, entretanto, no exame de Alves (2008), não foi gratuito – a 

orientação por parte do governo americano era clara: o Brasil, país agrícola por excelência, 

deveria retomar a sua vocação, dando prioridade às políticas específicas de educação rural.  

Para Andrade (2011, sem paginação):  

 

Não por coincidência, no contexto do estreitamento de laços com os Estados 

Unidos da América que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, 

marcado pela criação da política da “Aliança Para o Progresso”, foi esse país 

que veio a servir de principal modelo de referência para a implantação do 

programa de expansão da educação rural no Brasil.  

 

Para o professor Hall, as vantagens do Programa de Organização do Ensino Primário 

consistiam em quatro aspectos básicos: radicar o professor rural na zona rural; educar a 

comunidade onde estava sediada a escola; educar as instituições políticas e governamentais 

numa nova forma descentralizada de administração e instalar escolas rurais justamente nas 

áreas mais necessitadas.  

Com referência aos programas de ensino, o professor propunha que esses deveriam dar maior 

atenção à agricultura prática como a jardinagem, a criação de animais etc.; incluir o ensino de 

indústrias domésticas de produtos vendáveis a fim de aumentar a renda do agricultor durante 

os períodos de inatividade forçada; incluir uma parte bem desenvolvida e extremamente 

                                                           
1
 Entrevista (1946). 
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prática sobre saúde e higiene – controle de malária, controle de fontes de água potável, 

construção e manutenção de instalações sanitárias, entre outros. E, ainda, as disciplinas de 

classe – Língua Pátria, Aritmética, História e Geografia – deveriam ceder lugar a uma 

metodologia em que os alunos aprendessem as matérias-instrumentos como parte integrante 

de projetos mais amplos e gerais, relativos à vida cívica e da formação a assuntos da vida 

familiar e profissional (HALL, 1950a). 

Entretanto, como lembra Alves (2008), essa proposta não era consensual entre os educadores 

brasileiros, antes ao contrário. A autora se refere aos cursos desenvolvidos pelo professor 

Hall, que, além de fazer sobressair certo modelo de escola, desde referências bibliográficas 

quase exclusivamente norteamericanas, eram ministrados em língua estrangeira, dificultando 

ou até mesmo impossibilitando a comunicação entre ele e os professores brasileiros. De 

qualquer forma, mesmo sendo um modelo distante da realidade brasileira, na concepção de 

Alves o papel de influência desse professor na formação de técnicos em educação e 

professores é incontestável. 

Hall visitou algumas cidades. Da região nordeste fez um relato minucioso de sua passagem 

por Sergipe, em Aracaju, quando visitou 24 escolas primárias rurais, três grupos escolares e 

uma escola normal rural – todas elas construídas com fundos do Governo Federal. No ano 

seguinte, em 1949, o INEP havia fiscalizado, segundo ele, até a fase final, 2.250 escolas rurais 

e 55 grupos escolares; estavam em construção 2.100 escolas, 65 grupos e 25 escolas normais 

rurais; e autorizada a construção de 1.800 escolas, 100 grupos, 12 escolas secundárias e 20 

escolas normais nas mais diversas regiões. 

Esses dados, sem dúvida, modificaram as ideias inicias de Hall de descrença em relação ao 

Programa de Organização do Ensino Primário: “[...] hoje, declaro-me inteiramente 

convencido de que se trata de fato, de um dos maiores programas educativos em curso neste 

continente.” (HALL, 1950b, p. 112). Isso porque, na sua experiência com programas 

educativos nacionais em outros países, ele constatou excessiva centralização e controle por 

parte da administração pública e, o mais grave, a descontinuidade dos programas. No caso do 

Brasil, sua preocupação era de que o programa favorecesse a construção material das escolas, 

em detrimento do progresso educacional. 

No plano de construções de escolas rurais elaborado pelo INEP, a localização dos prédios, de 

acordo com o presidente Dutra, era objeto do maior cuidado, a fim de que os benefícios dessa 

nova política educacional se fizessem sentir, sobretudo nos núcleos rurais. O tipo de 
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construção deveria obedecer às condições de clima e oferecer residência anexa para a 

professora, dotada de recursos modernos.
1
 

Alvo de preocupação tanto de educadores como de governantes, o plano de construções 

escolares foi um dos temas do Seminário Interamericano de Educação, promovido pela 

Unesco  e pela Organização dos Estados Americanos, entre os dias 26 e 30 de outubro de 

1950, em Montevidéu. Nas conclusões aprovadas nesse seminário havia a recomendação para 

que cada país, estado, departamento ou município organizasse com urgência um plano de 

construções escolares a ser executado em prazo mais ou menos curto e para que, nas escolas 

rurais, fossem anexadas ao edifício das aulas instalações condignas para residência do 

professor. 

O argumento central dessa recomendação era que a escola e seus arredores constituíam o 

ambiente em que se realizava parte do processo da educação e, por isso, deveria ser construída 

em função dos princípios pedagógicos que sustentavam a nova educação. Assim, toda nova 

construção escolar deveria, entre outros: “Ajustar-se a objetivos funcionais; Atender a 

características e necessidades regionais; Procurar o ambiente natural favorável à educação”.
2
 

No balanço do professor Carneiro Leão, citado por Mota (2010), sobre a educação no meio 

rural, referindo-se ao contexto dos anos de 1940, o Brasil possuiria apenas três escolas rurais, 

funcionando dentro dos "critérios ruralistas": a Escola Regional de Meriti, estabelecimento 

modelo fundado e mantido pelo esforço de Armanda Álvaro Alberto, no estado do Rio de 

Janeiro; a Escola Rural Alberto Torres, em Pernambuco; e o Grupo Escolar do Butantã, em 

São Paulo. 

 

CONCLUSÃO  

 

As transformações decorrentes do acelerado processo de industrialização e do intenso 

processo de migração do campo para a cidade nos anos 1950 passaram a exigir das 

autoridades brasileiras soluções rápidas para o setor educacional, especialmente no que se 

relaciona à oferta de escolas na zona rural e à erradicação do analfabetismo.  

Moreira (1957), influente educador catarinense com atuação no INEP, afirmava que este 

período não foi apenas renovador, mas de realização extensiva e interativa no Brasil. 

Creditava os avanços na área educacional, e principalmente no ensino rural, aos vários 

secretários de educação nos estados que procuraram ver a educação de um ponto de vista 

                                                           
1
 Mensagem (1952). 

2
 Seminário (1951, p. 115). 
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realista e, sobretudo, a Anísio Teixeira na direção do INEP (1952 a 1964). De fato, esse 

momento foi fecundo na produção de soluções, não somente para o ensino rural, mas também 

para o ensino primário de maneira geral – soluções essas que passam pela construção e 

instalação de escolas e formação dos professores. 

Petrolina, embora fosse um município pequeno e com características típicas da vida rural, se 

inscreveu no projeto de modernização do país. A arquitetura do grupo escolar revelada pelas 

mãos de seu arquiteto demonstra o anseio da cidade em tornar-se vanguarda do 

desenvolvimento no semiárido nordestino, o que de fato acabou acontecendo, ao menos no 

plano econômico e social. 

Na questão educacional há uma história, ou melhor, várias histórias a serem contadas e 

reconstituídas. A temática é envolvente e necessita de investigações mais aprofundadas a fim 

de se ampliar o conhecimento sobre o processo de institucionalização da escolarização básica 

no município de Petrolina na primeira metade do século XX. 
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O PAPEL DA ECONOMIA DOMÉSTICA DENTRO DA EXTENSÃO RURAL: UMA 

QUESTÃO DE CLASSE E GÊNERO (1948-1974). 

 

Camila Fernandes Pinheiro
1
 

 

 

Resumo 

Apoiado nos padrões difundidos pelos Estados Unidos no contexto da guerra fria, o Estado 

brasileiro - através do Ministério da Agricultura - desenvolveu um projeto de modernização 

do campo, no qual a Extensão Rural fora uma política direcionada aos pequenos produtores 

rurais. Nesta comunicação, buscaremos expor as hipóteses iniciais da nossa pesquisa acerca 

das identidades hierarquizadas de gênero dos/as trabalhadores/a rurais criadas pelo conceito 

de família exposto na documentação da Extensão. 

 

 

Este trabalho visa resgatar a história do processo de implantação e consolidação da Extensão 

Rural no Brasil, em especial, o ensino de economia doméstica às mulheres do meio rural, 

como uma política marcada por questões de classe e gênero. A Extensão Rural constituiu no 

país uma política pública levada a cabo pelo Ministério da Agricultura, tida como atividade 

“educacional” complementar, cujo público alvo compunha-se, em tese, do chamado pequeno 

agricultor. 

Em perspectiva histórica, já na década de 1940, educação rural deixa de conotar atividade 

escolar destinada às crianças e jovens, passando a enfatizar as práticas do Extensionismo e 

Missões Rurais, incumbidos de difundir o crédito enquanto instrumento capaz de respaldar a 

aquisição de tecnologia agrícola (norte-americana, sobretudo), propagandeada e difundida 

através da mediação de extensionistas brasileiros treinados por técnicos estadunidenses 

atuantes aqui graças a convênios estabelecidos entre o Ministério da Agricultura, agências 

privadas e o Foreing Office
2
. 

A prática da Extensão, originária dos Estados Unidos, foi utilizada após a Guerra de Secessão 

e institucionalizada naquele país em 1914. Visava veicular junto à população rural 

conhecimentos relativos à administração das propriedades e do lar, e também levar seus 

problemas aos órgãos de pesquisa
3
.  

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História/ UFF, cacafp@hotmail.com. 

2
 MENDONÇA, Sonia Regina. Estado, Educação Rural no Brasil: alguns escritos. Vício de Leitura, 2007, p. 

63. 
3
 FONSECA. M. T. L. da. A extensão rural no Brasil, um projeto educativo para o capital. São Paulo:Loyola, 

1985, p. 39. 
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Após a Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos
1
, com o intuito de expandir o capitalismo 

e barrar o avanço comunista, redefiniram as diretrizes de sua política externa, lançando uma 

série de programas de cooperação tecnológica para aproximarem-se dos países do chamado 

“terceiro mundo”. A rigor, tal tática abriu caminho para a implantação de projetos políticos e 

econômicos que tinham finalidade de garantir a afirmação estadunidense no continente 

americano, enquanto expandia o mercado das empresas privadas daquele país, redundando no 

que pode ser chamado “ressignificação” da educação rural
2
, notadamente na década de 1950. 

É neste momento que é “descoberto” o conceito de desenvolvimento
3
. 

O ousado compromisso de transformar dois terços do mundo rumo à “prosperidade material e 

progresso econômico” tornou-se projeto hegemônico junto aos círculos de poder no início dos 

anos 1950. Propiciar as condições necessárias para reproduzir no mundo as características das 

sociedades “desenvolvidas” da época, como altos índices de industrialização e urbanização, 

tecnicização da agricultura, rápido crescimento da produção e dos padrões de vida, além da 

adoção da educação e valores culturais modernos, não seria “missão” simples.  

O desenvolvimento, enquanto discurso
4
 historicamente produzido, trazia consigo todo um 

novo campo de conhecimento e experiências, permitindo novas soluções para novos 

problemas e novas formas de dominação. As afirmações sobre o 

desenvolvimento/subdesenvolvimento tornaram-se um estilo de dominação, reestruturação e 

afirmação da própria autoridade sobre o terceiro mundo
5
. Muitos países passaram a 

perceberem-se como subdesenvolvidos e superar tal condição tornou-se problema 

fundamental para eles, finalmente, sujeitando-se a intervenções externas crescentes e 

sistemáticas. 

Em síntese, o desenvolvimento disponibilizou uma forma de gerir o Terceiro Mundo, 

assegurando o controle sobre os “povos submetidos”, inaugurando uma realidade geopolítica 

que vigoraria por mais, pelo menos, quatro décadas
6
. Repetitiva e onipresente, tal realidade se 

materializava nos governos que implementavam planos desenvolvimentistas, instituições 

                                                           
1
 A utilização do nome do país como sinônimo de Estado refere-se às frações da classe dominante americana no 

poder à época. 
2
 MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado, educação rural e influência norte-americana no Brasil (1930-1961), 

Niterói: UFF, 2010, p.81. 
3
 ESCOBAR, A. Encountering Development – the Making and Unmaking of the Third World. New Jersey: 

Princeton University Press, 1995. Ver também LEAVITT, H U. S. Technical  Assitance to Latin American 

Education. Phi Delta Kappa. Gilman: vol. 45, pp. 220-25, 1964. 
4
 A análise do desenvolvimento como campo discursivo não pode deixar de vista que há uma relação dialética 

entre discurso e prática 
5
 SAID, E W. ORIENTALISMO: O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Cia. das Letras, 1990, p.3. 

6
 ESCOBAR, A. Encountering Development – the Making and Unmaking of the Third World. New Jersey: 

Princeton University Press, 1995 
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aplicando programas de desenvolvimento junto a cidades e ao campo; especialistas de várias 

partes do mundo estudando e produzindo teorias a seu respeito. O desejo de crescimento 

econômico parecia estar associado a uma fé, revitalizada pela Ciência e Tecnologia, possíveis 

redentoras da pobreza. Sob o viés humanitário e visão positivista dessa estratégia, formas sutis 

e refinadas de controle e poder eram forjadas. Simultaneamente, a capacidades dos “povos 

subdesenvolvidos” de definirem sua própria história foi profundamente comprometida, sendo 

seus saberes desqualificados. 

Em função do construto do desenvolvimento, a visão da educação rural passaria a priorizar 

não mais a perspectiva escolar strito sensu, cedendo lugar a outra, eminentemente assistencial 

e produtivista, voltada para qualificar e treinar a mão-de-obra, além de organizá-la junto às 

“comunidades rurais”. Como consequência, multiplicaram-se os tipos de agencias/iniciativas 

conjuntas brasileiro-americanas voltadas para a agricultura, denotando a vitória de alguns 

grupos de interesses dominantes agrários, defensores da matriz de ensino de práticas como o 

Extensionismo, menos dispendiosa. 

No caso brasileiro, o Extensionisno foi implementado em 1948 a partir de convênio de 

cooperação técnica entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a AIA (American 

Internacional Association for Economic and Social Development), entidade sem fins 

lucrativos, criada pelos irmãos Rockefeller, que prestaria assistência técnica através de um 

sistema de crédito
1
. Ou seja, um projeto regional de parceria público-privada. 

O Relatório Abbink, gerado a partir da Missão Rockefeller no Brasil em setembro de 1948, 

diagnosticara um desequilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e industrial do país. Nelson 

Rockefeller propôs, então, um programa de assistência técnica e crédito supervisionado, 

empreendimento semelhante ao utilizado nos EUA para conter os efeitos da Crise de 1929 

sobre os agricultores estadunidenses. Para esta finalidade foi fundada a Associação de Crédito 

e Assistência Rural (ACAR), que iniciou suas atividades em janeiro de 1949. O auxílio a ela 

se materializaria na vinda de recursos técnicos e financeiros
2
. 

A Extensão Rural foi posta em prática, inicialmente, pela recém-fundada ACAR-MG, sob o 

governo do “liberal udenista” Milton Campos, com objetivos assistenciais e produtivistas. Um 

projeto que servia às frações da classe dominante agrária brasileira, na medida em que 

promovia a fixação do homem ao campo enquanto evitava sua mobilização via movimentos 

sociais.   

                                                           
1
 Idem. Ibidem. Ver também LEAVITT, H U. S. Technical  Assitance to Latin American Education. Phi Delta 

Kappa. Gilman: vol. 45, pp. 220-25, 1964. 
2
 FONSECA. Op. Cit. p. 65 e 79. 
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A justificativa para o projeto Extensionista era de que as condições de vida ruins no meio 

rural brasileiro seriam causadas pela ignorância do produtor, gerando entraves ao 

desenvolvimento da agricultura e da indústria nacional. No caso americano, o crédito 

supervisionado não fora uma modalidade associada à Extensão, esta foi uma adaptação feita 

para os chamados países em desenvolvimento. Assim, em 1949 iniciaram as viagens de 

técnicos brasileiros e estadunidenses pelo interior de Minas. Eram estes especialistas em 

agricultura (geralmente agrônomos) e economia doméstica (mulheres especializadas em 

economia doméstica), a exemplo do modelo americano que inspirou a política no Brasil, sob o 

slogan: “um agrônomo, uma professora e um jipe”. Em cada município onde possuía 

escritório, a ACAR contava com um supervisor agrícola, uma supervisora doméstica, uma 

auxiliar – para trabalhos administrativos – e um jipe. Eles trabalhavam viajando pela área a 

qual eram responsáveis, visitando comunidades e famílias rurais, organizando palestras, 

reuniões e demonstrações
1
. 

As economistas domésticas eram mulheres que prestavam assistência às esposas dos 

produtores, ensinando cuidados relativos à alimentação e saúde da família, hortas domésticas 

e produção caseira de roupas, reforçando a ideia de que o papel da mulher na sociedade 

brasileira da década de 1950 restringia-se ao privado. 

O Programa Ponto IV
2
, instaurado no Brasil a partir do Acordo Geral de Cooperação Técnica 

firmado em 1950 com os EUA, teve dentre seus desdobramentos a primeira avaliação das 

atividades da ACAR e a vinda dos primeiros técnicos em economia doméstica para ministrar 

cursos na Universidade Rural de Minas Gerais
3
. Tal convênio estatal fora substituído pelo 

Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano (ETA)
4
, criado a partir de novo 

acordo entre os governos norte-americano e brasileiro e dotado de recursos provenientes do 

                                                           
1
 Idem. Ibidem. 

2
 O Programa do Ponto IV teve seu marco no discurso inaugural do presidente Harry Truman quando, em 20 de 

Janeiro de 1949, anunciou seu conceito de um “fair deal” para todo o mundo, do qual fazia parte seu apelo aos 

Estados Unidos e ao mundo para solucionar os problemas das “regiões subdesenvolvidas” do globo. “There is a 

sense in which rapid economic progress is impossible without painful adjustments. Ancient philosophies have to 

be scrapped; old social institutions have to disintegrate; bonds of caste, creed and race have to burst; and large 

numbers of persons who cannot keep up with progress have to have their expectations of a comfortable life 

frustrates. Very few communities are willing to pay the full price of economics progress”. United Nations. 

Department of Social and Economics Affairs. Measures for the Economic Development of Underdeveloped 

Countries, Washington: 1951. 
3
 EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Nota do Governo dos Estados Unidos da América. 

In: Coleção Atos Internacionais: Renovação do acordo sobre a vinda de técnicos americanos para a Universidade 

Rural do Estado de  Minas Gerais. Rio de Janeiro, 1962. 
4
 O ETA foi criado em 1953, produto do acordo binacional entre o Ministério da Agricultura e o Governo norte-

americano (Foreing Office Americano). Financiavam projetos de cooperativismo agrícola e técnicos com 

recursos oriundos do Programa Ponto IV. Seu objetivo principal era “contribuir para o avanço econômico dos 

países subdesenvolvidos”. MENDONÇA, Sônia. Estado... Op. Cit. p. 79. 
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Governo Federal e do Programa Ponto IV. O órgão recém-criado seria responsável, a partir de 

então, pelos serviços de Extensão Rural e Crédito Rural Subsidiado no país. Uma iniciativa 

privada, com a criação da AIA  e uma pública – o Programa Ponto IV
1
 – são ícones da 

influência norte-americana na Extensão Rural. 

Nos primeiros anos de exercício a ACAR funcionou prioritariamente como uma entidade 

creditícia, na qual o papel dos extensionistas consistia em convencer os produtores a se 

“modernizarem” pelo consumo de adubos, inseticidas, máquinas e acessórios para o 

“conforto” do lar, como energia elétrica e eletrodomésticos; com crédito oferecido pela Caixa 

Econômica do Estado de Minas e Banco do Brasil S.A.. O objetivo último da política era 

aumentar a produção nacional de fibras e alimentos. Cabe ressaltar que o convencimento era 

feito separadamente por homens e mulheres, para homens e mulheres. Estes saberes eram 

difundidos por meio de programas de rádio, cartazes, folhetos, artigos de jornais, filmes e 

fotografias. Após o convencimento, o extensionista atuava no sentido de auferir crédito 

bancário e orientar sua utilização para o aumento da produtividade, o chamado “crédito 

supervisionado”. 

Em sua primeira avaliação oficial, realizada por técnicos americanos em 1952 (conforme 

previa o programa Ponto IV), a ACAR-MG teve as atividades do Serviço de Extensão 

consideradas insatisfatórias
2
. Ou seja, o insucesso seria causado pela incompetência dos 

técnicos brasileiros e o ETA viria para solucionar esta deficiência, efetivando o aumento da 

produção e a elevando o nível de vida da população rural, tarefa não cumprida pelos 

extensionistas brasileiros. A partir deste momento a Extensão seria resinificada no país
3
, com 

o ETA centralizando e gerindo, junto com o Ministério da Agricultura, a execução de todo 

tipo de projetos ligados ao “ensino agrícola”. Os técnicos brasileiros recém-chegados dos 

Estados Unidos traziam consigo a ideia de que o mote do extensionismo deveria ser educar, 

utilizando o crédito como ferramenta para tanto, efetivando a tarefa não cumprida pelos 

extensionistas brasileiros
4
. O ETA consolidou o modelo “um agrônomo, uma professora e um 

jipe”, intimamente ligado à questão do desenvolvimento e funcionaria no Rio de Janeiro entre 

1953 e 1964. Ele não pode ser considerado uma profunda inovação, uma vez que se trata do 

                                                           
1
 LATTA, M. Point Four: a Modest Program. Education. Gilman: vol. 71: pp. 276-281, 1951. 

2
 MOTTA, G. O. & VIEIRA I. R. História do serviço de Extensão Agrícola  no Brasil. In: Trabalhos de 

Extensão. Itabuna/BA, CEPLAC, 1970, p.20. 
3
 MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado, educação rural e influência norte-americana no Brasil (1930-1961), 

Niterói: UFF, 2010, p.81. 
4
 MINAS GERAIS. ACAR. Relatório 1954/1955, p.6. 
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aprimoramento da intervenção estadunidense sobre as questões brasileiras e latino-americanas 

em prol da superação da pobreza. 

O modelo da Extensão e Crédito associados serviu para redefinir a pequena propriedade rural, 

que passou a produzir para o mercado interno – demanda historicamente associada à 

Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) desde a Primeira República – produtos baratos, 

permitindo o congelamento de salários dos principais consumidores daqueles gêneros, os 

trabalhadores urbanos
1
. Além da subordinação do trabalho ao capital, que permitia a expansão 

das relações capitalistas no campo, o trabalhador rural que não possuía terras se dirigia às 

cidades, tornando-se exército industrial de reserva.
2
 

Com a consolidação da experiência mineira e a criação da ACAR em outros Estados foi 

fundada, sob o governo de Jucelino Kubichek, a Associação Brasileira de Crédito e 

Assistência Rural (ABCAR), órgão nacional, ligado ao Ministério da Agricultura, responsável 

pela coordenação das entidades estaduais; a Extensão adquiria abrangência nacional. Assim, 

As atividades da ACAR, experiências pioneiras originalmente patrocinadas por Nelson 

Rockfeller e sua AIA, consolidar-se-iam na ABCAR, entidade responsável, a partir de então, 

tanto pelos trabalhos de extensão, quanto pelo chamado Crédito Rural Supervisionado
3
 em 

todo o território nacional. Em outras palavras, uma iniciativa estrangeira e privada se tornou 

em pouco tempo uma política pública nacional cultivada até hoje no Brasil, porém, em caráter 

regional. 

Assim, os técnicos extensionistas provinham do convênio ABCAR/ETA, financiado, dentre 

outras fontes, por créditos do BID e Banco Mundial; agiam como mediadores entre o “projeto 

pedagógico” e de modernização agrária e os usuários finais
4
. A ABCAR seria substituída pela 

Empresa Brasileira de Assistência técnica e extensão Rural (Embrater), em 1974. O poder 

simbólico
5
 emanado destes programas é de extrema importância nas relações rurais 

brasileiras, devido à oposição construída entre a agricultura tradicional e a inovadora, que se 

projeta no homem que a desempenha.  

                                                           
1
 IANNI, Octávio. Relações de produção e proletarização rural. In: Vida Rural e mudança social, p.151. 

2
 MARTINS, José de Souza. Expropriação e Violência: a questão política no campo. São Paulo, Ed. Hucitec, 

1980, p.59. 
3
 O Crédito Rural Supervisionado, consistia em linhas de crédito concedidas ao pequeno agricultor, ou a 

cooperativa agrícola de uma determinada comunidade, com propósito de desenvolvimento da produção. Todavia, 

nesse regime havia um direcionamento na forma de destinar os recursos ganhos, para garantir a “correta” 

eficácia do crédito. Os extensionistas faziam a análise de crédito, e recomendavam aos bancos os candidatos 

capazes de obterem esse empréstimo. A supervisão ficava, ou a cargo do extensionista, ou mesmo por um 

funcionário do banco treinado para tal. 
4
 Pesquisa Agropecuária e Qualidade de Vida: A História da Embrapa. Brasília: Embrapa, 2002, p.20. 

5
 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Lisboa: Difel, 1989 
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Até meados da década de 1970, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) estabeleceu os 

principais quadros do alto escalão do Ministério da Agricultura. Sobressaiu o projeto de 

“mecanização e subsídios para os grandes produtores, cooperativização para os pequenos”
1
. A 

lógica da cooperativização, desenvolvida pela SNA para ligar o pequeno agricultor ao 

mercado interno, não tinha pretensão de levar a qualquer mudança no status quo vigente. A 

educação rural estabelecida pelo MA servia, na realidade, como veículo de submissão do 

labor rural. O projeto do extensionismo aparece, portanto, como uma aliança de interesses 

entre o capital estadunidense e aquele do patronato rural hegemônico na pasta da Agricultura.  

SNA e SRB (Sociedade Rural Brasileira) eram, como demonstrado por Sônia Mendonça, 

aparelhos privados de hegemonia, que se voltaram para o combate ao projeto de reforma 

agrária em construção nas décadas de 1950 e 60, terminando vitoriosos com o golpe de 1964. 

Pode-se perceber a Extensão Rural como uma tática para suprimir potenciais conflitos 

agrários no Brasil, como fica claro a partir da década de 1950, com concentração dos esforços 

extensionistas e outros projetos do ETA no Nordeste, área de maior disseminação das Ligas 

Camponesas
2
. 

A política desenvolvimentista no Brasil foi seguida por modificações em relação à questão de 

gênero. As mulheres brasileiras acompanharam as tendências internacionais de emancipação 

feminina derivadas da necessidade gerada pelo esforço da Segunda Guerra Mundial e pelo 

crescimento econômico. Todavia, a partir do final da década de 1940 e nos anos 1950, o 

Brasil convergiu com a política estadunidense de restabelecimento do papel doméstico das 

mulheres
3
. Ora, a transmissão dos códigos e visões de mundo propiciadas pelo imperialismo 

da Guerra Fria, estendia-se ao privado, que, como enunciava a geração de feministas da 

década de 1970: também é político
4
. 

O modelo de família era aquele no qual o homem era responsável pelo sustento, enquanto a 

mulher dedicava-se ao trabalho do lar e ao cuidado com os filhos, numa realidade em que a 

maternidade era vista como uma “obrigação social”
5
. Uma organização como esta 

                                                           
1
 MENDONÇA, S. R. A questão agrária no Brasil: a classe dominante agrária – natureza e 

comportamento1964-1990, São Paulo: Expressão Popular, 2010, p.74. 
2
 _______. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos. Rio de Janeiro: Faperj/Vicio de Leitura, 2007, 

pp. 73-110. 
3
 MCINTOSH, Mary. “The State and the Oppression of Women”. In: KUHN, Annete & WOLPE, Annmarrie. 

Feminism and Materialism. Women and Modes of Production. Londres e Nova York: Routledge, 1978. pp. 254-

289. Citação referente à p. 279. 
4
 COSTA, Ana Alice. “O movimento feminista no Brasil. Dinâmicas de uma intervenção política”. Labrys 

Estudos Feministas. Jan/Jul. 2005, p.2. 
5
 PINSKY, Carla. “As Mulheres dos Anos Dourados”. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. pp.  607-639. A citação refere-se à p. 633. 
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determinava o pai como chefe da família e detentor do poder sobre a prole e a esposa – 

arranjo reconhecido/imposto, inclusive, pela legislação vigente. A rigor, o Estado endossava a 

perspectiva da mulher como segundo sexo
1
, o “outro”, que está preso à “armadilha” da 

domesticidade e da maternidade. 

A submissão do trabalho doméstico feminino ao assalariado masculino perfazia uma visão na 

qual o labor da mulher era subsidiário ao do homem. Isto coadunava com o caráter 

primariamente materno da esposa, já que o trabalho assalariado feminino poderia atrapalhar 

suas atividades domésticas, seus “verdadeiros deveres”. O modelo para o gênero feminino era 

a esposa recatada, boa mãe e prendada no trabalho doméstico. Tal modelo era presente não só 

no Brasil da década de 1950, sendo atuante nos EUA e fundamentalmente divulgado no 

contexto da guerra fria como parte integrante do american way of life
2
. 

No caso do campo brasileiro, Paola Giulani ressalta que não havia uma distinção entre os 

limites das atividades domésticas e agrícolas. Assim, as políticas públicas de retorno ao lar e 

educação rural para economia doméstica não implicavam na diminuição da força de trabalho 

do produtor rural, mas numa sobrecarga para as mulheres, antecipando para elas, na 

experiência, a dupla jornada de trabalho. Isto é ainda mais importante se considerarmos que 

até os anos 1960 metade da população nacional ainda se encontrava no campo e submetida a 

regimes de trabalho de produção familiar ou assalariamento informal, num contexto em que o 

poder do patriarcado
3
 extrapolava o espaço doméstico, negando, muitas vezes, às mulheres 

uma participação política em cooperativas ou associações de produtores
4
. 

Muito embora as mulheres brasileiras tenham conquistado sua cidadania política
5
 ainda em 

1932 (antes de países com França e Itália), a cidadania plena no país permaneceu, até 1964, 

vinculada ao emprego assalariado urbano, deixando o enorme contingente de trabalhadores 

rurais excluídos, por exemplo, dos direitos previdenciários. Em relação aos programas sociais 

                                                           
1
 BEAUVOIR, Simone de, O segundo sexo. (2 volumes). São Paulo, Difusão Européia do Livro, 2ª Edição, 

1960, p.23. 
2
 FRIEDAN, Betty. Mística Femina. Petrópolis: Vozes, 1971. pp. 32-33. 

3
 Patriarcado ou patriarquia é o conceito que “enfatiza a inter-relação entre os vários modos em que os homens 

têm poder sobre as mulheres” conforme a definição presente em BOTTOMORE, Tom & OUTHWAITE, 

William (Edits). Dicionário do Pensamento Social do Século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. pp. 

561-562. 
4
 GIULANI, Paola. “Os Movimentos de Trabalhadoras e a Sociedade Brasileira”. In: DEL PRIORE, Mary 

(Org.). Op. Cit. pp. 640-668. Citação referente às pp. 642-646. 
5
 Aqui, obedece-se a divisão estabelecida por T.H. MARSHALL entre cidadania civil, correspondente aos 

direitos ligados às liberdades individuais; cidadania política, ligada ao exercício dos direitos políticos, em 

especial o voto; e cidadania social, relacionada tanto ao bem-estar econômico quanto à possibilidade de 

participação em benefícios sociais. MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1987. 
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e de assistência, o Estado admitia como interlocutores apenas algumas categorias e os chefes 

de famílias institucionalmente constituídas. Desta maneira, segundo Giulani, a maior parte das 

mulheres continuava sendo contemplada indiretamente como cidadãs
1
. No contexto específico 

do campo brasileiro, então, o gênero feminino estava sujeito a uma dupla exclusão da 

cidadania: por serem mulheres e trabalhadoras domésticas/rurais.  

A questão emergente da “economia doméstica” enquanto política pública refere-se às 

múltiplas determinações imbricadas a esta prática. Primeiramente, o lastro propiciado pelo 

nascente conceito de subdesenvolvimento para a importação de um modelo de 

comportamento, via imperialismo, que colocava a administração da propriedade rural e do lar 

como atividades distintas, ignorando os saberes dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que 

amparavam a lógica de estruturação das propriedades familiares. A dominação masculina 

entranhada no tecido social brasileiro no século XX viria a se somar a esse novo estilo de 

dominação emergente do pós-guerra. O Extensionismo viria a produzir uma identidade de 

gênero que reforçava estereótipos, moldando a possibilidade de ação da mulher, associando 

ao feminino o particular, ao lar. Claro, a mulher também deveria consumir produtos 

industrializados, mas os que eram destinados à casa, como eletrodomésticos. Além disso, 

contribuía para que para que a agricultora acumulasse duas funções, uma vez que ela não 

abandonava o trabalho na lavoura, conforme supracitado. Assim como no caso das 

concepções sobre países ricos e pobres, importamos as noções de homem e mulher dos países 

“desenvolvidos”, que estavam à década de 1950, em franco debate sobre o papel da mulher na 

sociedade em razão da reconfiguração propiciada pela Segunda Grande Guerra.  

O modelo de ensino posto em prática inicialmente pela ACAR, consolidado pela ABCAR e 

levado adiante pela Embrater através de “um agrônomo, uma professora e um jipe”
2
 referia-se 

a uma hierarquização dos saberes do agrônomo em relação à economista doméstica, uma vez 

que a meta da Extensão era a superação do atraso econômico via aumento da produtividade. A 

tarefa primordial estava colocada ao agrônomo e às “modernas técnicas de cultivo” que ele 

levava para “iluminar” a vida dos homens do campo, a ele cabia a efetivação da “missão” 

extensionista. À economista doméstica cabia a tarefa secundária de ensinar a cuidar do bem 

estar, higiene e saúde da família. Embora a tecnologia fosse compreendida como efetiva 

solução dos problemas do meio rural, o controle de verminoses que reduziam a capacidade 

produtiva, por exemplo, seria determinante nesse sentido.  
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 GIULANI, Paola. Op. Cit. p. 643. 

2
 SILVA, Paulo Machado da. Um agrônomo, uma professora e um jipe. Memórias da Extensão. Rio de Janeiro: 

Edições Galo Branco, 2010. 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
44 

 

As técnicas em economia doméstica que viajavam pelo interior do Brasil visitando 

comunidades e famílias rurais, levando filtros d’agua e tanques de lavar roupa, além de lições 

para o feitio de roupas e hortas, tiveram nos desdobramentos do programa Ponto IV o 

“reforço” de técnicas estadunidenses para a formação de novas economistas em nível 

universitário. Firmado em 1951, o acordo subsequente ao Acordo Geral de Cooperação 

Técnica, firmado entre o governo brasileiro e americano, ligado ao Ponto IV, estabeleceu o 

fornecimento de técnicos especializados em Economia Doméstica para lecionar na 

Universidade Rural de Minas Gerais, atual Universidade Federal de Viçosa
1
. No ano seguinte, 

1952, inaugurava naquela universidade, na Escola Superior de Ciências Domésticas, o 

primeiro curso de Graduação de Economia Doméstica
2
, obviamente, para atender às 

demandas da Extensão Rural. 

Este tipo de abordagem para o Estudo das relações entre Estado e a Extensão Rural configura-

se numa investigação sobre a História do Estado Ampliado no Brasil, tomando como recorte 

temático a conformação das relações de gênero e, como limites cronológicos, os anos de 1948 

– quando da instauração da prática Extensionista no país – e 1974 – ano da extinção da 

ABCAR, agência que geriu a nacionalização de uma política nascida regionalmente – visando 

resgatar a trama de contradições políticas concernentes à atuação do órgão no país. Trata-se, 

tal como a documentação compulsada evidencia, de tentar revelar a necessidade, ao mesmo 

tempo simbólica e política de certos agentes sociais de disseminar, através de práticas de 

Extensão/Economia Doméstica, um conjunto de códigos de comportamento e visões de 

mundo que assegurem não só o disciplinamento da força de trabalho rural, como também a o 

discurso “modernização” do ambiente doméstico como instrumento capaz de reproduzir a 

dominação masculina. Em suma, trata-se de adotar um enfoque que politize, de forma 

complexa, o papel da Economia Doméstica, enquanto política estatal, superando a dicotomia 

público/privado, no período focalizado.   

Nesse sentido, se faz necessário trazer algumas discussões acerca da questão de gênero que 

permeiam esta análise. Na área das ciências humanas, tais debates foram gerados partir do 

acúmulo conquistado com a construção de uma História das Mulheres, forjada no contexto 

político da luta feminista na década de 1960. Em um artigo fundamental para essas 

discussões, Joan Scott define gênero como 
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 FONSECA. Op. cit.. p.86. 

2
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Um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos, e (...) uma forma primeira de significar as relações de poder. (...) O gênero é, portanto, 

um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas 

formas de interação humana”.
1
 

Tal relação seria, assim, constituída por símbolos e normas sociais, bem como por noções 

políticas e identidades subjetivas, indicando sempre uma relação de dominação. Nos termos 

de Bourdieu, essa dominação do gênero masculino sobre o feminino é uma forma de violência 

simbólica, ou seja, uma relação de poder desigual constituinte do nosso habitus, mascarando, 

desta maneira, a dominação incorporada pelos próprios dominados. O “arbitrário cultural” 

seria tido como natural, permitindo que situações flagrantes de violência se perpetuassem no 

tecido social
2
. Em outras palavras, relações sociais apareceriam como sendo, segundo Scott, 

pretensamente naturais
3
. Referindo-se às categorias de masculino e feminino, o gênero deve 

ser entendido como um aspecto relacional.  

Para Tilly, ao se filiar ao método pós-estruturalista da desconstrução e dos micro-poderes, 

Scott 

...recusa a explicação, considerando-a um outro método de dominação. Se queremos 

compreender o poder, precisamos de uma análise das formas do poder, em termos de causas e 

consequências, que pesquise quais são as condições que tornam a desigualdade mais ou 

menos pronunciada e quais são os fatores associados a esta variação.
4
 

Para além de defender, como Tilly, uma História Social, buscamos a associação com o 

materialismo histórico, afirmando a necessidade de entender as bases materiais do exercício 

do poder. Neste sentido, é importante nos debruçarmos sobre a corrente das feministas 

marxistas. Ao contrário da crítica rasa de Scott, de que as marxistas vêem o gênero como 

subproduto das causalidades econômicas
5
, a corrente inspirada na obra de Marx também 

afirma a necessidade de ligar a questão de gênero a outras relações sociais, tanto econômicas 

quanto extra-econômicas. Na realidade, ao tratar da relação entre os conceitos de classe 

(central no materialismo histórico) e gênero, Ellen Wood afirma que a lógica capitalista é que 

cria a noção de que a classe é apenas uma categoria econômica, quando, na realidade, ela está 

                                                           
1
 SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”. Gender and the Politics of History. New 

York: Columbia University Press, 1989. Tradução de Christine Dabat e Maria Ávila. Disponível em 

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/6393/mod_resource/content/1/G%C3%AAnero-Joan%20Scott.pdf p. 

21 e 23. 
2
 Ver em especial BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

3
 SCOTT, J. Op. Cit. p. 26. 

4
 TILLY, L. Op. Cit. p. 51. 

5
 SCOTT, J. Op. Cit. 8-19. 
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ligada umbilicalmente a várias relações extra-econômicas. A autora ressalta, todavia, que o 

capital não necessita de formas extra-econômicas de dominação (como o a submissão de 

gênero) para o seu funcionamento, muito embora se aproveite de qualquer destas formas para 

aumentar sua capacidade de exploração da força de trabalho e produção de mais-valor
1
.  

Entender que, no capitalismo, as relações de classe são hegemônicas e lançam seus matizes 

sobre outras formas de dominação significa lembrar sempre que há diferentes formas de poder 

articuladas às diferenças classistas. Sendo assim, no capitalismo as mulheres estão 

simultaneamente sujeitas ao capital e ao patriarcado, que não são autônomos, mas partes do 

mesmo sistema opressivo. A centralidade da produção de mercadorias ressaltada por Marx 

n’O Capital é tão intensa que afeta todas as áreas da vida social, inclusive as relações de 

gênero. 

A opressão do patriarcado, todavia, existe antes do capitalismo. Engels afirma que a primeira 

divisão social do trabalho é a sexual, configurando a exploração masculina
2
, que, assim como 

outras categorias originárias do pré-capitalismo, adquire um significado diferente sob o Modo 

de Produção baseado na reprodução ampliada do capital.  

Ellen Wood afirma que a divisão sexual do trabalho na família acaba por ser, ainda no pré-

capitalismo, distorcida por relações entre a família e outras forças. Desta maneira, as relações 

hierárquicas externas são mimetizadas na estrutura familiar e a opressão de classe alimenta 

uma opressão de gênero
3
. Em outras palavras, o homem vira o agende do Estado na família e, 

neste sentido, é reconhecido no capitalismo pelo próprio Estado, como visto, como o sujeito 

da família, chefe daquela instituição.  

A divisão sexual do trabalho propagada inicialmente pela lógica capitalista é aquela da 

separação de gênero entre trabalho doméstico (feminino) e trabalho assalariado (masculino). 

Há um debate entre as feministas marxistas sobre a importância do trabalho doméstico para a 

reprodução do capital, já que os serviços do lar seriam necessários para a manutenção da força 

de trabalho. Além disto, manter a mulher em casa – muitas vezes apoiado na questão 

anatômica de que ela seria responsável pela maternidade – geraria um maior exército 

industrial de reserva, possibilitando uma diminuição nos salários masculinos
4
. 
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 WOOD, Ellen. Democracia contra Capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 241. 

2
 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira,1982. 
3
 WOOD, E. Op. Cit. p. 238. 
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O interesse das classes dominantes na reprodução contínua do capital e da estrutura de 

exploração de classe leva, segundo Mary McIntosh, o Estado a desempenhar um papel de 

suporte a uma forma particular de família (aquela do marido provedor com mulher e filhos 

dependentes), fazendo com que as mulheres executem o trabalho doméstico não pago. 

Segundo a autora, isto, por um lado, permitiria o aumento do exército industrial de reserva e o 

pagamento de salários menores às mulheres e, por outro, estabeleceria o gênero feminino 

como responsável pela economia familiar e, assim, pela reprodução das forças de trabalho
1
. 

Jane Jenson reafirma a importância da economia doméstica para a reprodução da força de 

trabalho e para o interesse do Estado, com a manutenção de suas tropas para possíveis guerras 

e a criação de uma mão-de-obra saudável e disciplinada, por exemplo. Isto faria com que a 

instituição estatal mantivesse um esforço para criar um padrão determinado de relação 

familiar
2
 que, como vimos para o período deste trabalho, foi propagandeado durante a Guerra 

Fria e determinou a política educacional relacionada à Extensão Rural no Brasil. A própria 

maternidade – utilizada como fator determinante para a definição de gênero – é afetada no 

capitalismo pela política estatal: 

Os Estados buscam organizar a única atividade que é inevitavelmente de gênero – o parto. Na 

medida em que o Estado capitalista se preocupa com sua população nacional, a construção 

social da maternidade tornou-se uma área provável da atividade estatal. A questão da criança 

e da proteção maternal surgiu no contexto da preocupação generalizada com o declínio da 

natalidade, a mortalidade infantil e a saúde pública, e ocupou os políticos em muitos países a 

partir do último quartel do século XIX.
3
 

O tratamento dado ao conceito de Estado pelas marxistas feministas citadas neste trabalho é, 

no entanto, insuficiente, já que elas parecem tratar deste a partir de uma visão monolítica que 

vê o aparelho estatal apenas como braço superestrutural político da classe dominante. Sem 

descartar a dominação de classe, acreditamos, assim, ser mais frutífero ver o conceito de 

Estado “no seu sentido orgânico e mais amplo”, segundo a definição do marxista sardo 

Antonio Gramsci: 

A unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado e a história delas é, 

essencialmente, a história dos Estados e dos grupos de Estados. Mas não se deve acreditar que 

tal unidade seja puramente jurídica ou política, ainda que também esta forma de unidade tenha 

                                                           
1
 MCINTOSH, Mary. Op. Cit. 

2
 JENSON, Jane. “Gender and Reproduction: Babies and the State”. Studies in Political Economie. 20. Inverno, 

1986. pp. 9-46. 
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sua importância, e não somente formal: a unidade histórica fundamental, por seu caráter 

concreto, é o resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e “sociedade 

civil”.
1
  

Gramsci incorpora ao Estado as tensões de classe disputadas na esfera da sociedade civil2 a 

partir das disputas dos chamados Aparelhos Privados de Hegemonia pela construção do 

consenso na sociedade civil, pelo aparelhamento da sociedade política (ou Estado restrito) e o 

controle das políticas públicas.  

Os múltiplos sujeitos políticos coletivos começam, progressivamente, a se organizar em 

aparelhos privados de hegemonia civil, na tentativa de obter do conjunto da sociedade o 

consetimento passivo e/ou ativo para seus projetos antagônicos de sociabilidade, e a exigir do 

Estado a criação e/ou ampliação de direitos (...)
3
. 

A disputa de projetos antagônicos pela hegemonia na sociedade civil é associada à criação do 

consenso, enquanto a esfera da sociedade política ligar-se-ia mais proximamente à coerção. 

Lembrando que a dialética impede de tratar qualquer uma das duas esferas em separado, o 

próprio Gramsci entende esta como uma divisão metodológica e não real. Segundo o militante 

sardo, 

(...) na noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos à noção de 

sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que Estado = sociedade política + 

sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção).
4
 

No que tal concepção de Estado ajuda no estudo específico da construção de gênero através 

de políticas públicas de Extensão Rural? É importante ressaltar que tais políticas públicas 

tomam a sociedade civil como ponto de partida para criar uma concepção hegemônica de 

gênero feminino ligada ao trabalho doméstico, que auxilia na reprodução do capital. Além 

disto, a mesma sociedade civil é palco das disputas entre diferentes projetos para o campo 

brasileiro, defendidos pelos aparelhos privados de hegemonia de classes e frações de classe, 

como a Sociedade Nacional de Agricultura e a Sociedade Rural Brasileira. Estes aparelhos 

                                                           
1
 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. V. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 139. 

2
 Importante lembrar que Gramsci supera a definição liberal de sociedade civil, que liga tal esfera somente à vida 

privada. Isto é imprescindível para nosso estudo, no sentido em que as definições de gênero defendidas pelas 

classes dominantes e disseminadas pelo Estado constroem a esfera privada da atividade doméstica, familiar e 

materna. Para além disto, o conceito gramsciano também supera, como mostra Álvaro Bianchi a divisão entre 

estrutura e superestrutura, entendendo que a sociedade civil também é palco de relações econômicas. Ver 

BIANCHI, Álvaro. O Laboratório de Gramsci. Filosofia, História e Política. São Paulo: Alameda, 2008. pp. 

178-187. 
3
 NEVES, Lúcia & SANT’ANNA, Ronaldo. “Introdução: Gramsci, o Estado Educador e a Nova Pedagogia da 

Hegemonia”. In: NEVES, L. (org.). A Nova Pedagogia da Hegemonia. Estratégias do Capital para Educar o 

Consenso. Rio de Janeiro: Xamã, 2005. pp. 19-40. Citação da p. 23. 
4
 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 244. 
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buscam dominar instituições estatais como, Associação Brasileira de Crédito e Assistência 

Rural (ABCAR) e o Escritório Técnico de Agricultura (ETA), ligadas ao Ministério da 

Agricultura. 

Em relação à Extensão Rural, à educação dos produtores rurais brasileiros e a criação de um 

padrão de gênero, é importante lembrar o papel educador do Estado ressaltado por Gramsci: 

Tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e mais elevados 

tipos de civilização, de adequar a “civilização” e a moralidade das mais amplas massas 

populares às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção 

e, portanto, de elaborar também fisicamente novos tipos de humanidade.1 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Apoiado nos padrões difundidos pelos Estados Unidos no contexto da guerra fria, o Estado 

brasileiro desenvolveu um projeto de modernização do campo no qual o extensionismo 

conformou um conceito de família baseado numa divisão opressora de gênero entre o 

masculino, chefe da família, e o feminino, dona de casa, no qual o último é responsabilizado 

por uma dupla jornada composta pelo trabalho na lavoura e pela execução racional do 

trabalho doméstico e, assim, pela reprodução da força de trabalho. Este esforço reflexivo se dá 

a partir de uma perspectiva de utilizar as categorias “classe” e “gênero” na análise histórica 

como ferramentas com as quais se pode operar conjuntamente, sem secundarizar uma em 

relação à outra. 

 

 

 

                                                           
1
 Idem, Ibidem. p. 23. 
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EXTENSÃO RURAL COMO PROJETO EDUCACIONAL PARA O CAMPO? 

 

Pedro Cassiano Farias de Oliveira
1
 

 

 

 

Resumo 

O trabalho se propõe a pensar através da análise da bibliografia existente e através de fontes 

primárias a política de extensão rural no Brasil. Oriunda dos projetos norte-americanos do fim 

da década de 1940 o extensionismo rural seria largamente descrito como uma “modalidade 

educativa” complementar para as comunidades rurais aprenderem a utilizar técnicas e 

tecnologias para “modernizarem-se” aumentando, dessa forma, sua produtividade. Tomamos 

aqui a noção de Estado ampliado de Antonio Gramsci para destacar a relação entre sociedade 

política e sociedade civil no intuito de construir uma análise crítica sobre o extensionismo 

rural e problematizar não somente a suposta modalidade educacional emanada pela empresa 

do Estado restrito, mas também como esse projeto se articulava com os projetos das frações 

da classe dominante agroindustrial.  

 

 

Introdução ao tema: questões teóricas e metodológicas 

 

O presente trabalho é fruto de pesquisa de doutoramento ainda em processo. Dessa forma, as 

considerações aqui tecidas integram uma análise parcial da documentação até agora 

consultada.  

Oriundo de um modelo norte-americano o extensionismo no Brasil foi introduzido na década 

de 1950, sendo reinterpretado à luz da realidade nacional  assumindo especificidades devido a 

diferenças na estrutura fundiária de ambos os países. José Eli da Veiga aponta que nos 

Estados Unidos havia o predomínio dos farmers – pequenas propriedades com mão-de-obra 

predominantemente familiar, voltadas tanto para o mercado interno quanto para o mercado 

internacional (Veiga, 1994). No Brasil de então predominavam – e ainda prenominam – as 

grandes propriedades – latifúndios – monocultoras voltadas à exportação. As pequenas 

propriedades existentes eram, na maior parte das vezes, de subsistência, sem contar com uma 

gama de segmentos sociais que não possuíam a propriedade tais como arrendatários, meeiros, 

posseiros, trabalhadores rurais assalariados, trabalhadores sazonais, dentre outros. Contudo, 

eram esses setores subalternos que, através da comercialização de seus excedentes, 

abasteciam o mercado interno. 

                                                           
1
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF) e bolsista 

do CNPq. Formado em História e Ciências Sociais pela UFF e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) respectivamente, possui mestrado em História pela UFF defendido em 2013. Email: pcfo@hotmail.com 
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Logo após uma experiência isolada numa fazenda em São Paulo, em 1948, Nelson 

Rockefeller e o então governador de Minas Gerais, Milton Campos assinaram um acordo para 

estabelecer uma agência de crédito agrícola, a Associação de Crédito e Assistência Rural do 

estado (ACAR). Resumidamente o extensionismo no Brasil nos anos de 1950 ganhou apoio 

do presidente Juscelino Kubitschek que elevou-o a uma dimensão nacional com a criação da 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) em 1956. Um conjunto de 

fatores incluindo a crise do “milagre” brasileiro no início dos anos 70, intrigas políticas 

personalizadas e acompanhando as mudanças administrativas e políticas dentro do Ministério 

da Agricultura promovida pelo Ministro Cirne Lima (Mendonça, 2010 e Oliveira, 2013), a 

ABCAR seria vista como uma agência obsoleta e arcaica. Assim, em 1974, foi criada a 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) nos moldes da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) criada no ano anterior.   

A EMBRATER inaugurou algumas rupturas com a sua antecessora. A mais expressiva delas 

foi o fato da empresa passar a coordenar e fiscalizar a extensão rural privada, cadastrando 

extensionistas autônomos, empresas e departamentos de extensionismo criado em empresas 

de insumos agrícolas (Peixoto, 2009). Contudo, é possível perceber certa continuidade na 

caracterização da extensão rural como uma prática de difusão de técnicas e tecnologia para 

produtores rurais, apresentando-se como uma política educativa complementar positivada 

direcionada às populações rurais ditas “carentes”: “Extensão Rural é um processo de 

educação e capacitação permanente [...]” (EMBRATER, s.d., p. 3); “[...] um dos meios mais 

eficazes de difusão de inovações é via processo educativo, onde o produtor rural aprende 

como fazer, incorporando novos conhecimentos à sua cultura” (Ribeiro, 2000, p. 7); 

“Objetivo do Sistema EMBRATER: melhoria das condições de vida e de trabalho das 

famílias, grupos e comunidades rurais através de ações educacionais voltadas à elevação da 

produção, produtividade e renda real líquida das suas atividades econômicas”. 

(EMBRATER, 1986, p. 15). 

Essas estratégias ditas educativas concentravam-se em três propostas básicas da ação 

extensionistas: 1) visitas aos pequenos proprietários; 2) ações com a juventude rural; 3) 

programas de rádio. Todas elas têm em comum uma ideologia do pequeno produtor como 

alguém desprovido de saberes “modernos”, incultos e conformistas. Contudo, antes de nos 

determos na análise desses itens é necessário refletirmos sobre o agente promotor dessas 

ações: o extensionista. 
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Extensionista: intelectual orgânico ou tradicional? 

 

Vimos que o extensionismo teria a função de levar e elevar as populações rurais o saber 

moderno e a tecnologia necessária. Neste sentido, o extensionista era personificado como 

vocacionado a realizar uma missão educativa e “civilizatória” na imagem de um herói 

brasileiro na cruzada pelo interior do país: 

 

Eu creio 

Na extensão rural como ação educativa, matriz e ideias e desejos de progresso, mobilizadora de 

vontades e recursos para a promoção do desenvolvimento; 

Em mim mesmo eu creio, no meu preparo profissional e vocação de servir, na minha identificação 

com os aspectos vitais da comunidade a que pertenço, na determinação que tenho de ajudar a construir 

a grandeza e o progresso de meu país e, assim, tornar útil a minha própria vida. 

E porque eu creio, sou extensionista. 

(EMBRATER, s.d., p. 1) 
 

O extensionismo era identificado pela premissa “um homem, uma mulher e um jipe”. De 

maneira geral, havia dois tipos de extensionista: um extensionista técnico – o “homem” – 

formado em agronomia e responsável pela execução direta das atividades técnicas e um 

extensionista assistencialistas – a “mulher” – formada em economia doméstica responsável 

pelas práticas educativas ligadas ao lar, ensinamentos sanitários e organizações 

assistencialistas em geral. Na década de 1960 a proporção entre o extensionista técnico e a 

extensionista assistencialista era quase igual, todavia, a partir da EMBRATER esse cenário 

muda e a contratação de extensionistas da área social diminui consideravelmente marcando 

sua posição produtivista em ascensão (Rodrigues, página da tabela).  

No início dos anos 70, quando o agrônomo ingressava na EMBRATER, ele recebia apenas 

cursos de capacitação para entender o programa extensionista, mas sem nenhum conteúdo 

pedagógico incluso. A preocupação de uma sistematização no processo de formação somente 

ocorreu em 1982 com as “Diretrizes gerais e normas operacionais de capacitação inicial 

para técnicos do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER)”. 

Nesse documento – que não servia de uma regulamentação, mas apenas de sugestão para os 

escritórios regionais – havia três módulos que o extensionista deveria percorrer: “módulo 1 – 

experiência  inicial de campo / módulo 2 – Fundamento teórico-prático / módulo 3 – 

Experiência final de campo” (EMBRATER, 1982, pp. 12-18). A proposta era que o 

extensionista tivesse maior contato com a realidade social que a população rural assistida para 

que houvesse um melhor progresso em sua vocação.  
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Pela sua formação em ensino superior podemos perceber que o extensionista não era oriundo 

dos segmentos da classe da qual ele age e, portanto, ocupava uma posição de superioridade 

dentro da realidade social das comunidades rurais do interior do país. Essa superioridade era 

estabelecida pela dicotomia entre “ele” – extensionista – possuir o conhecimento técnico e 

científico enquanto que os “outros” – pequenos produtores e trabalhadores rurais – não 

possuíam nenhum tipo de saber, ou pelo menos um saber experienciado e, portanto, não 

reconhecido. Além dessa premissa conter uma visão “extensionistocêntrica” devemos colocar 

em questão qual era o objetivo do saber técnico estar sendo difundido. Consideramos que o 

conhecimento repassado pelos extensionistas era oriundo do desenvolvimento das forças 

produtivas das classes dominantes. Desta forma, identificamos o extensionista não como um 

educador, mas como promotor direto na construção de uma hegemonia das frações da classe 

dominante agroindustrial da qual seu conhecimento é originário.  

Assim, seu projeto educativo não possuía o objetivo de libertar, ou mesmo construir uma dada 

consciência de classe organizadora e libertadora, mas sim de reafirmar a dominação e manter 

a exploração submetida pela própria estrutura social vigente. Paulo Freire em seu livro 

Extensão ou comunicação (1985) coloca em “xeque” a natureza opressora presente no projeto 

extensionista ao autodenominar-se de “educativa”. Para o autor, o extensionista somente 

transmite certo saber estranho ao educando que ao receber esse aprendizado se torna objeto da 

experiência educativa e não um dos sujeitos numa relação pedagógica, assim, “[...] aquele que 

é ‘enchido’ por outro de conteúdos cuja inteligência não percebe; de conteúdos que 

contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende.” 

(Idem, p. 16). 

Antonio Gramsci, ao refletir sobre a relação entre Estado e sociedade civil, considera o papel 

dos intelectuais como fundamental para o na relação do Estado ampliado:  

 

Por outro lado, eu amplio muito a noção de intelectuais e não me limito a 

noção corrente, que se refere aos grandes intelectuais. Este estudo leva 

também a certas determinações do conceito de Estado, que, habitualmente, é 

entendido como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para 

moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a economia de um 

dado momento), e não como um equilíbrio da sociedade política com a 

sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda a sociedade 

nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja, os 

sindicatos, as escolas, etc.), e é especialmente na sociedade civil que operam 

os intelectuais. (Gramsci, 2005, p. 84). 
 

Esse trecho foi extraído das cartas do cárcere de Gramsci e data de 1931. Aqui vemos que 

Gramsci já considera todos como intelectuais – apesar de nem todos exercerem a função de 
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intelectuais –, mas ainda restringe a atuação desses mesmos na sociedade civil. O caderno de 

número 12 Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos 

intelectuais é datado de 1932, ou seja, um ano após a carta acima citada ser escrita. Vemos 

que aqui Gramsci ampliou noção de intelectuais ao considerá-lo como: “[...] ‘prepostos’ do 

grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo 

político, isto é: 1) do consenso ‘espontâneo’ [...]; 2) dos aparelhos de coerção estatal que 

assegura ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não ‘consentem’” (Gramsci, 2011, p. 21).  

Além disso, Gramsci, ainda no Caderno 12, apresenta uma divisão entre intelectual orgânico e 

o intelectual tradicional. O intelectual orgânico seria representante dos interesses da classe da 

qual ele é oriundo. Em outras palavras o intelectual orgânico estaria organicamente ligado à 

classe ou fração da qual fora forjado. Já os intelectuais tradicionais seriam resquícios de 

intelectuais de um modo de produção que foi substituído e deixou de existir. Isso quer dizer 

que antes de serem tradicionais eles foram orgânicos. Assim, entendemos que a principal 

distinção dos intelectuais tradicionais e dos orgânicos reside na temporalidade. Um exemplo 

expressivo de intelectual tradicional são os eclesiásticos, pois eles foram intelectuais 

orgânicos do modo de produção feudal e que, a partir do século XIX, com o surgimento do 

modo de produção capitalista, não deixaram de existir, mas também não são organicamente 

oriundos do capitalismo. De qualquer forma Gramsci ressalta que tanto o padre – um 

intelectual tradicional – quanto o professor – considerado um intelectual orgânico –, no 

interior da Itália no início do século XX, eram os “intelectuais mais numerosos”, pois esses 

estavam diretamente envolvidos com as classes subalternas (Gramsci, 2001, p. 112). Contudo 

seus papéis não eram educar, mas antes produzir consenso imprimindo um conformismo 

desmobilizador que reforça a condição do “homem-massa” e do seu senso comum.  

O extensionista também pode ser lido como um intelectual orgânico diretamente envolvido 

com as comunidades rurais estabelecendo uma espécie de “troca” de sensos comuns: “Na 

realidade, em todos os casos, o resultado foi a superação de um determinado senso comum 

para a criação de um outro, mais adequado à concepção de mundo do grupo dirigente” 

(Idem, p. 116) e “criando assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série 

de grupos sociais subordinados (Gramsci, 2011b, p. 41). A difusão técnica e tecnológica 

ensinada pelo extensionista seria o “outro senso comum” de caráter moderno e, com isso, 

mais eficaz para o processo de consolidação da hegemonia do capitalismo no campo 

brasileiro. 
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Estratégias de ação educativa da extensão rural 

 

Já vimos até aqui que a projeto educativo da extensão rural não é libertador, mas reprodutor 

da dominação de classe e da estrutura desigual vigente no campo brasileiro. Contudo, as 

estratégias de ação ditas educativas devem ser examinadas para entendermos como é a 

construção do consenso dos subalternos. Enumeramos acima as quatro principais estratégias 

de ação extensionista, vejamos agora cada uma delas.  

 

1) visitas aos pequenos proprietários;  

Essa primeira estratégia extensionista estava intimamente ligada a um determinado público-

alvo: o pequeno proprietário. Aqueles que não eram proprietários não tinham condições 

oferecer garantias aos bancos para obter crédito rural. Vemos que o extensionista era também 

um agente creditício, pois ele estabelecia quais famílias eram aptas a receberem o crédito, ou 

não. As visitas na propriedade eram estabelecidas diante do acompanhamento do 

extensionista do emprego do crédito concedido, uma vez que este crédito tinha um caráter 

orientado. Nas décadas de 1950-60 havia a modalidade do crédito rural supervisionado,  

 

“[...] têm um complexo de necessidades [...] muito baixo, e isto é um 

péssimo estímulo para qualquer aumento de produtividade. As famílias não 

saberiam como aplicar a sobre-renda ocasionada por esse aumento, e não se 

sentiriam estimuladas a conservar essa produtividade em nível mais alto 

permanentemente, e como consequência haveria a queda até aos baixos 

níveis anteriores”. (ABCAR, 1961, p.40) 
  

A modalidade do Crédito Rural chamada de “Supervisionado” implicava na tutela do credor 

sobre o empréstimo realizado. Isso significava que ocorria uma dependência do crédito 

aplicado, sendo designado pelos Extensionistas onde deveriam ser utilizados os recursos 

tomados. Nesse sentido, o chamado “Plano de Administração da Propriedade e do Lar” (Idem, 

p. 42) estabelecia onde o crédito deveria ser investido pelo tomador. “A função do Crédito 

Rural Supervisionado era iniciar na família marginal os processos de desenvolvimento 

sócio-econômico e acompanhá-la e guiá-la nos primeiros passos”. (Idem. grifos nossos). 

Esse atributo de “marginalidade” era amplamente utilizado em cursos de treinamento de 

extensionistas para escalonar os segmentos das comunidade rurais, como o demonstra o 

Quadro I a seguir: 

 

Quadro I - Classificação das famílias rurais em uma determinada área: 
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Classificação Grupo A 

(super-marginais) 

Grupo B 

 (marginais) 

Grupo C  

(submarginais) 

Posse de 

Terras 

Latifundiários. 

Grandes 

proprietários 

Médios 

proprietários 

Grandes 

arrendatários 

Personalidades 

jurídicas 

Pequenos 

proprietários 

Médios 

arrendatários 

Médios parceiros 

Alguns posseiros 

Minifúndiários. 

Pequenos arrendatários. 

Pequenos parceiros. 

Posseiros. 

Trabalhadores rurais. 

Capacidade de 

pagamento 

Boa atual Pequena atual. 

Boa potencial 

Escassa atual e 

potencial. 

Facilidade de 

crédito 

Boas em condições 

razoáveis. Sabem como 

obtê-los 

Conseguem em 

condições razoáveis. 

Não sabem como 

obtê-los 

Não gozam de crédito 

em condições razoáveis, e 

não conseguem obtê-lo. 

Produção Boa para negociar. 

Pequena para consumo. 

Razoávelmente 

eficiente 

Para venda e 

consumo, porém 

ineficiente para os 

recursos que têm. 

Exclusivamente para 

consumo ou pequena para 

venda. Muito escassa. 

Agricultura de 

manutenção. 

Conhecimento

s 

Bons de 

administração. Bons ou 

escassos técnicos 

Escassos técnicos 

e de administração 

Ignorantes de 

administração e escassos 

técnicos. 

Condições de 

vida 

Média ou acima da 

média. Participam da 

vida da comunidade 

Ruins, abaixo da 

média. Pequena 

participação na vida 

da comunidade. 

Péssima. 

Má alimentação, má 

saúde.  

Escassa participação na 

vida da comunidade. 

Fontes: ABCAR. Programa do curso intensivo de extensão em agricultura. s.d., p. 29, apud. Fonseca. M. T. L. 

A extensão rural no Brasil, um projeto educativo para o capital. São Paulo, Loyola, 1985, p. 179. 

 

 

Tanto as unidades do grupo A (super-marginais) como as do grupo C (submarginais) estavam 

excluídas do público-alvo do extensionismo, pois o primeiro grupo tinha condições de obter 

empréstimos – como mostra o item “facilidade de crédito” – para melhorarem sua 

produtividade e o terceiro grupo não tinham como aumentar sua produtividade face ao estado 

de pobreza e subnutrição em que se encontravam. Nota-se que no mesmo item citado o grupo 

C é classificado como incapaz de ser beneficiado, enquanto o grupo B conseguiria obter 

crédito junto às instituições bancárias, bastando saber como. Isso se repete no item 

“capacidade de pagamento”: somente o grupo B conta com a avaliação de “potencial” em 

relação ao grupo C, enquanto o grupo A era identificado com a plena capacidade de pagar 

suas dívidas. Por fim, vemos que no item “posse de terra” somente os grupos A e B são 

classificados como proprietários de terras. O grupo C seria composto, em sua maioria, de 

trabalhadores rurais, pequenos arrendatários e/ou parceiros e posseiros. Por fim, o quadro 
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acima também demonstra que apenas nos grupos A e B encontravam-se proprietários de terra, 

demonstrando a relevância da questão propriedade para a obtenção dos benefícios do crédito 

rural e, consequentemente, da extensão. 

Isso demonstra dois pontos importantes: 1) crédito rural e extensão rural eram 

interdependentes, ou seja, a obtenção do crédito delineava a potencialidade do público alvo do 

extensionismo nesse período; 2) a mudança na estrutura fundiária do país não estava em 

discussão no projeto extensionista. Logo, os objetivos dessa política iam além do mero 

aumento da produtividade. 

 

2) ações com a juventude rural;  

O trabalho com a juventude rural sempre foi uma marca do extensionismo e o principal 

formato desse trabalho era através dos Clubes 4-S. Inspirado nos Clubes 4-H (Head [cabeça], 

Heart [coração], Health [saúde], Hands [mãos]) de juventude rural nos EUA e em outros 

países latino-americanos, a ABCAR promoveu a criação de Clubes 4-S (Saber, Sentir, Servir, 

Saúde) – que tinham como símbolo um trevo de quatro folhas, com um “S” desenhado em 

cada uma delas – criados como espaços de lazer e educação complementar não vinculados à 

escola regular. Basicamente, os clubes 4-S eram organizações voluntárias formadas orientadas 

pelos extensionistas, mas dirigidas pelos próprios jovens, que tinha o objetivo de ensinar as 

técnicas agrícolas para que os associados – identificados como “quatrossentistas” – pudessem 

colocar em práticas o que aprenderam retransmitindo aos seus pais e/ou na comunidade em 

geral.  

Esses clubes promoviam projetos como, por exemplo, para obtenção de crédito rural 

destinado à construção de um campo demonstrativo do próprio clube, ou promoção de 

concursos de produtividade, regionais ou intermunicipais, com a distribuição de prêmios para 

os chamados “campões de produtividade”. Havia ainda captação de recursos através de 

patrocinadores para suas campanhas e promoções.  A dinâmica dos clubes 4-S tinha um 

caráter mais informal e, por isso, se propagou rapidamente no interior do país. Ainda em 

1964, foi criado o Comitê Nacional dos Clubes 4-S com uma diretoria própria e 

patrocinadores
1
 e desde 1963 mantinham uma revista mensal chamada O Ruralista. 

                                                           
1
 As principais entidades mantenedoras, em 1970, eram: Agência para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID/Brasil); Arbor Acres – Avicultura S/A; Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural – ABCAR; 

Associação Brasileira de Ex-IFYEs (ABEI); Associação Internacional Americana (AIA); Banco Brasileiro de 

Descontos S/A; Banco da Lavoura de Minas Gerais S/A; Banco do Estado de São Paulo S/A; Banco Lar 

Brasileiro S/A; Banco do Nordeste do Brasil S/A; Banco Itaú América S/A; Banco Andrade Arnaud S/A; B.F. 

Goodrich do Brasil S/A; Biacro Velsicol Produtos para Agricultura Ltda; Caixa Econômica do Estado de Minas 
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Faça o Brasil crescer por dentro, Investindo na Juventude Rural – é o tema 

central da Campanha que a Agência Brasileira de Comunicação (Rio) acaba 

de criar e ofertar ao COMITÊ NACIONAL DE CLUBES 4-S. O Comitê que 

completa em agosto um Decênio de atividades, é uma Entidade Educacional, 

sem fins lucrativos e de utilidade pública, cuja finalidade básica é incentivar 

e apoiar o movimento da Juventude Rural em todo o País. [...] A finalidade 

da Campanha é lembrar ao empresaiaro brasileiro o potencial de mercado 

que se encerra nos 13 milhões de jovens rurais (10 a 24 anos), dos quais 

300.000 já organizado em torno de 10.000 clubes agrícolas. (A Lavoura, 

jul./ago. 1974, p. 38). 
 

Como podemos ver acima, essa reportagem encontra-se na revista A Lavoura publicada pela 

Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) que, apesar de não fazer parte dos sócios 

mantenedores apoiava e divulgava o trabalho dos Clubes 4-S em todo o Brasil. A agremiação 

apoiava o extensionismo rural praticado pela ABCAR e apoiou a EMBRATER durante as 

décadas de 70. 

Nos anos 1980 outro projeto para a juventude rural reafirmava o compromisso do 

extensionismo com os jovens no campo. O programa “Jovem Multiplicador” foi lançado pela 

EMBRATER com o objetivo de beneficiar jovens entre 18 a 30 anos que tivessem uma 

escolaridade mínima e que pudessem realizar treinamentos mais intensivos com os 

extensionistas para que esses pudessem ser tornar uma espécie de “jovens extensionistas” e, 

portanto, multiplicar o alcance dos escritórios locais no interior do país que, nesse período, 

atingia 16% das propriedades numa população – de pequenos proprietários – estimada em 4 

milhões: “Se o extensionista não pode participar do ‘dia-a-dia’ dos proprietários e 

produtores que assiste, o Jovem Multiplicador será sua presença cotidiana e atuante na 

comunidade rural.” (EMBRATER, 1980, p. 1). 

                                                                                                                                                                                     
Gerais; Cargill Agrícola S/A; Comitê Estadual de Clubes 4-S de Minas Gerais (CEC 4-S); Companhia Auxiliar 

de Empresas de Mineração (CAEMI); Confederação Nacional da Agricultura (CNA); Coca-Cola Indústria e 

Comércio Ltda; Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos (ETA); Esso Brasileira de Petróleo 

S/A; Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP); Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP); Ford Willys do Brasil S/A; Fundo Norte-Americano para Assistência Social (FNAS); Granja 

Bandeirante; Granja Guanabara; IBM do Brasil S/A; Indústria e Comércio de Minério S/A (ICOMI); Indústria de 

Pneumáticos Firestone S/A; Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA); Iretama S/A – Comércio e 

Indústria de Fertilizantes; Magazine Mesbla S/A; Manah S/A – Comércio e Indústria de Adubos e Rações; 

Máquinas D´Andrea S/A; Massey Ferguson do Brasil S/A; Produtos Alimentícios Fleischmann Royal Ltda; 

Refinações de Milho Brasileiro Ltda; Scal-Rio S/A; Sears Roebuck S/A – Comércio e Indústria; Sementes 

Agroceres S/A; Sementes Horticeres S/A; Sementes Selecionadas Sementec Ltda; Singer Sewing Machine 

Company; Sotreq S/A – Tratores e Equipamentos; Squibb Indústrias Químicas S/A; Standard Propaganda S/A; 

União dos Bancos Brasileiros S/A (Banco Agrícola Mercantil); Union Carbide do Brasil S/A; Varig – Viação 

Aérea Rio Grandense S/A; Alberto Martins Torres (individual); Claire M. Reck (individual); Gerônimo Chaves 

(individual); Martha Leight (individual); Oswaldo Silva (individual); Santiago Duran Apodaca (individual); 

Terezinha Mariz (individual); Vinícius Costa (individual).  (GOMES, 2013, p. 60). 
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O programa “Jovem Multiplicador” englobava as ações clássicas dos extensionistas tais 

como: reuniões de motivação e divulgação do Programa; treinamento dos jovens 

multiplicadores; instalação de lavouras demonstrativas e das criações demonstrativas; 

formações de grupos de produtores; mensagens permanentes e educativas sobre a utilização 

em comum de máquinas e equipamentos agrícolas. (Idem, p. 9). A diferença maior entre esse 

programa e os clubes 4-S era que o “jovem multiplicador” tinha um caráter muito mais formal 

e um treinamento mais intenso do que o caráter informal que sempre marcou os clubes de 

juventude rural.  

Finalizado o treinamento desses jovens nos Centros de Treinamento da EMBRATER, seu 

trabalho consistia em assistir “proprietários, arrendatários ou parceiros” que fossem “mini, 

pequenos ou médios produtores”, isto é, somente aqueles que detinham de alguma forma um 

vínculo direto com a propriedade. Dessa forma, o trabalhador rural assalariado e/ou posseiros 

eram segmentos excluídos do benefício do “jovem multiplicador” (Idem, p. 14). Ora, ao 

eleger somente produtores proprietários como seu público-alvo, vemos que a EMBRATER 

dava seguimento a realizar uma espécie de desmobilização política dividindo as classes rurais 

subalternas em “proprietários” e não proprietários. Isso pode ser lido como uma estratégia de 

afastar os mini e pequenos produtores proprietários do sindicalismo dos trabalhadores da 

agricultura, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e o 

Movimentos dos Sem Terra (MST), criado somente em 1984, mas que já dava sinais de 

mobilização. 

 

3) programas de rádio. 

O rádio foi considerado desde os anos 1960 como o meio de comunicação mais eficaz da 

extensão rural. Os programas de rádio dos extensionistas se tornaram muito populares 

alcançando amplo público-alvo: “Mais de 60% da população rural é atingida por métodos de 

comunicação de massas, entre eles destacam-se: cinema e rádio” (ABCAR, 1960, p. 11). Ele 

era também visto como uma estratégia complementar às visitas, demonstrações uma vez que 

ele além de ser educativo era muito utilizado para propagar informações das ações 

extensionistas que ocorriam no município. 

Diversos programas de rádio da extensão rural realizavam entrevistas com produtores rurais 

que estivessem utilizando suas técnicas para propagandear a eficácia do extensionismo: 

 

Quem está realizando o melhor trabalho de conservação do solo em seu 

município? Em alimentação do gado leiteiro? E em administração da 
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propriedade? [...] Contar essas experiências, usando nomes de pessoas, 

sempre que possível, é um dos melhores meios de introduzir novas práticas. 

(EMATER-GO, s.d., p. 11).  
 

 

Considerações finais 

 

Como eu disse na introdução, a pesquisa encontra-se ainda em desenvolvimento e seria 

prematuro aqui estabelecer afirmações definitivas. Contudo, gostaríamos de afirmar alguns 

pontos explorados nesse trabalho. O primeiro deles é a questão do caráter educativo da 

extensão rural, propagandeado pela EMBRATER, uma continuidade da sua antecessora. 

Designada como educação complementar, o extensionismo propagandeava o desenvolvimento 

e a modernização pela via da aquisição de técnicas e tecnologias ensinadas por eles. Contudo, 

ao fazer a crítica as fontes e aos documentos oficiais percebemos que mais do que uma 

“educação para o capital”, como afirma Maria Lousa da Fonseca (1985) a extensão rural foi 

uma educação do capital, pois seu projeto aumento da produtividade pela modernização 

estava intimamente ligada aos projetos das classes dominantes agroindustriais.  

Além disso, a própria formação do extensionista, sobretudo não ligado a questões 

pedagógicas já colocava em desconfiança o projeto educativo dessa política. É claro que havia 

princípios pedagógicos e educativos, como o “fazer fazendo”, mas o que queremos ressaltar é 

que a essência do projeto extensionista não se baseava numa educação “libertadora”, como 

afirma Paulo Freire, ou humanista, como diria Gramsci. A proposta de educação extensionista 

produz e reproduz a lógica da exploração e da expropriação do capitalismo uma vez que 

conserva e amplia a posição subalternizada dos pequenos produtores, pois estes se tornariam 

reféns do consumo de créditos rurais, insumos e maquinaria agrícola ensinada pelos 

extensionistas. 
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A cooperação técnica entre Brasil e OCDE: 

Mercantilização da educação e o papel do INEP/MEC 
 

Thaís Rabello de Souza
* 

 

 

 

Resumo 

Apresentamos os resultados da dissertação de mestrado: (Con)formando professores 

"eficazes": A relação política entre o Brasil e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) com a finalidade de demonstrar – valendo-nos do 

método da economia política – como o processo de (con)formação viabiliza a disciplinação da 

força de trabalho e propicia a reprodução do capital, em especial pela Educação. Serão 

explicitados os interesses comuns entre o Governo Lula e a Organização para Cooperação e a 

OCDE mediada pela cooperação técnica para desenvolver políticas de formação para 

professores. Apresentaremos a pesquisa Talis organizada por tal organismo internacional em 

parceria com o INEP/MEC em 2009 e o documento “Professores são Importantes”, 

desvelando um conteúdo que revela a relação direta entre o Sistema Nacional de Certificação 

e Formação Continuada de Professores e as orientações da OCDE. Buscaremos desvelar como 

vem sendo realizada a oferta de possibilidades de expansão da área de bens e serviços 

“educacionais” utilizando fundos públicos, às grandes corporações do capital. 

 

 

Este trabalho busca explicitar a convergência de interesses entre a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o governo brasileiro acerca das 

pesquisas e programas destinados a avaliar sistemas de ensino e propor “indicadores 

universais” referentes à qualidade na educação, mas que na verdade escondem a lógica de 

reprodução do capital e estratégias para regular e controlar a categoria docente. O ponto de 

partida foi a descoberta de um documento da OCDE, distribuído em 2007 às secretarias de 

educação, cujo objetivo era orientar os gestores educacionais a utilizarem políticas que 

atraíssem, desenvolvessem e retivessem o que este organismo denominou como professore 

eficazes: “são pessoas competentes em várias áreas. Uma constatação consistente é que 

professores eficazes são pessoas intelectualmente capazes, articuladas e versadas, que 

conseguem raciocinar, comunicar-se e planejar de maneira sistemática”. (GUSTAFSSON, 

2003; Rice, 2003, In: OECD: 104).  

Entendemos que formar professores “eficazes” faz parte da retórica dos organismos 

internacionais sobre a adaptação desta fração da classe trabalhadora às demandas da 

                                                           
*
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“economia do conhecimento
1
”. Entende-se que tal retórica dá corpo a um projeto de formação 

de trabalhadores polivalentes e consumidores, ou seja, um ser “autônomo” que aja como co-

gestor no processo de produção e prestação de serviços e ao mesmo tempo seja disciplinado e 

gerador de mercadoria educação e consumidor de educação mercadoria (RODRIGUES, 

2007).  

Acreditamos que a função da educação sistematizada, diante das imposições econômicas, 

políticas e culturais do sistema capitalista, tem sido adequar o quadro de mão de obra às 

demandas do capital, mediando a “naturalização” da transformação de todo e qualquer 

trabalho complexo em trabalho simples, exigindo maior nível de escolaridade (qualificação e 

certificação) e polivalência. O discurso cínico dos organismos e Estados sobre a formação “ao 

longo da vida” constitui-se numa estratégia do capital para se reproduzir transformando a 

educação num grande mercado, principalmente o ensino superior (SIQUEIRA, 2001, 2006; 

LIMA, 2006:19-41: 148-177) e com isso, obtendo a mercadoria força de trabalho ajustado-a 

aos novos processos de produção e de trabalho. A OCDE e outros organismos buscam ofertar 

“assessoria técnica” aos Estados, mas a finalidade implícita nessa relação é reproduzir o 

capital com a compra e venda de serviços educacionais (LIMA, 2002: 41-63). 

A OCDE é um fórum que reúne países desenvolvidos da Europa, além dos EUA e outros, 

somando 30 membros. Sua vertente política é o social-liberalismo. Presta, aos governos, 

assessoria técnica para o desenvolvimento de políticas domésticas e internacionais em relação 

à governança corporativa, economia da informação e os desafios de uma população que está 

envelhecendo. Atua na área da educação através da Divisão de Políticas para a Educação, 

enquanto agência de avaliação/disseminação de dados que procura medir e mediar à 

adaptação dos governos às reformas recomendadas por organismos internacionais. Sua 

concepção de educação se restringe à formação de capital humano.  

Nossa premissa é que a assessoria técnica de organismos internacionais (idem) ao governo 

brasileiro tem por objetivo regular a implementação de reformas na educação e formação de 

professores (MAUÉS, 2004 b: 113-125). Nesse projeto de pesquisa constatamos que há um 

acordo de cooperação técnica entre o Brasil e a OCDE, mediado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). A particularização da OCDE, neste trabalho, se deu porque se 

                                                           
1
 A idéia de economia do conhecimento é uma retomada da Teoria do capital humano, enfatizando a educação 

como a principal e única fonte capaz de gerar riqueza, camuflando as diferenças de classes e o processo de 

apropriação privada e expansão permanente, inerente às relações capitalistas de produção. Ver Aprendizagem 

permanente na economia global do conhecimento, Banco Mundial, 2003. 
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considerou que esta se destacava com a proposta de diminuição de gastos do Estado via 

regulação e controle da maior categoria do funcionalismo público: os professores.  

Durante o levantamento documental constatamos que há propostas da OCDE para obter junto 

aos Estados um controle maior sobre o trabalho docente e viabilizar o que Shiroma e 

Evangelista denominaram como (con)formação do professor (2003: 89). Segundo a autora, o 

projeto de reforma na formação de professores teve por objetivo a despolitização docente 

desde a formação/profissionalização, procurando obter cidadãos passivos e participativos, 

indivíduos que comporão o um “exército pedagógico de reserva” (idem) para reproduzir o 

projeto burguês de sociedade e a hegemonia
1
 em prol da manutenção da ordem social vigente.  

Desde a década de 1990, período em que a formação dos professores para a educação básica 

sofreu reformas via reorientações curriculares, decretos e leis impostas aos cursos de 

formação, o “Estado brasileiro, enquanto Estado educador, redefine suas práticas de obtenção 

do consentimento ativo e/ou passivo do conjunto da população brasileira” (NEVES, 2005: 

91). A ideologia “social liberal” de Lula tem sido consolidar a subordinação da classe 

trabalhadora para uma conformação à ordem imposta pelo capital, desenvolvendo estratégias 

para o desenvolvimento da nova pedagogia da hegemonia
2
 (NEVES, 2005), de modo que a 

população seja cooptada para o projeto burguês de sociedade, ao ver atendidas algumas das 

suas demandas.  

Pretende-se apresentar duas das principais propostas da OCDE para profissionalizar 

(persuadir e convencer) professores, destacando que essa pseudodemocratização do ensino 

proposta por ela se apóia na formação em serviço por cursos à distância e prestação de 

consultorias por empresas para formação em serviço. A finalidade é “capacitar” o docente 

enfatizando a aquisição de competências (RAMOS, 2003), priorizando o saber-fazer e não a 

instrução ampla e sólida dos cursos universitários (MAUÉS, 2003). O público alvo é o quadro 

do magistério do funcionalismo público
3
. As propostas da OCDE, tal qual as do governo 

enfatizam projetos de qualificação profissional à distância em nível superior (SILVA Jr., 

2002) e ao mesmo tempo desenvolvem estratégias para incapacitar tais profissionais com uma 

                                                           
1
 O conceito será utilizado para indicar “um princípio organizador de uma sociedade na qual uma classe se 

impõe sobre as outras, não apenas através da força, mas também mantendo a sujeição da massa da população. 

Essa sujeição é conseguida tanto por meio de reformas e concessões, nas quais se levam em conta os interesses 

de diferentes grupos, como também pela influência sobre o modo como as pessoas pensam” (OUTHWAITE, 

Willian. BOTTOMORE, Tom. 1996: 350).  

2
 O conceito de hegemonia elaborado por Gramsci traz a idéia de que não basta uma classe no poder, mas é 

preciso haver o consentimento ativo ou uma vontade comum em torno do qual diferentes grupos da sociedade se 

unem e a legitimam.  
3
 Ver OCDE, 2005, 2006: Internacionalização do Ensino Superior: a caminho de uma política explícita.  
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formação que tende a ser desintelectualizada e, portanto, despolitizada. Tais propostas 

revelam um projeto que visa estabelecer novas formas de disciplinação da força de trabalho 

(HARVEY, 2004: 119) via desqualificação da formação e do processo de trabalho docente 

(SHIROMA, EVANGELISTA, 2003: 88-90). Esta é a práxis política da OCDE, cuja 

estratégia consiste em destruir todo e qualquer processo contra-hegemônico. 

A segunda estratégia utilizada sugerida por este organismo, para educar o trabalhador docente 

e garantir o consenso, além da profissionalização desqualificante, é a coerção via avaliação 

do desempenho dos alunos em provas padronizadas. A nosso ver a avaliação tem sido um 

instrumento de controle social (FREITAS, 2003). Um destes instrumentos foi viabilizado pela 

Portaria nº 1.403, de 9 de julho de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Certificação e 

Formação de Professores. 

A função social, imposta pelo capital aos docentes vem sendo transmitir uma nova 

mentalidade a um novo tipo de trabalhador, o tornando passivo, permissivo, individualista e 

consumidor. No arcabouço da hegemonia enquanto processo pedagógico que conforma 

subjetividades, o consenso e o convencimento se somam ao processo de coerção imposto pelo 

Estado educador à categoria docente, com apoio e orientação dos organismos internacionais. 

A educação (con)formadora imposta pelo Estado educador e consentida socialmente, 

inclusive pela própria categoria, procura “modelar um novo perfil de professor competente 

tecnicamente e inofensivo politicamente, um expert preocupado com suas produções, sua 

avaliação e suas recompensas” (SHIROMA, 2003: 74). O que nos salta aos olhos nos 

documentos da OCDE é a quantidade de propostas para os “gestores educacionais” em termos 

de implementação de estratégias que atrelem a avaliação do trabalho docente às novas formas 

de flexibilização do trabalho, cujos pontos convergem com projetos dos governos de FHC e 

Lula. Dentre elas estão o término da estabilidade do funcionalismo público e a remuneração 

salarial por produtividade. Persuadir, convencer e exercer a coerção faz parte da didática do 

Estado brasileiro e da OCDE para obter a todo custo a disciplinação da força de trabalho 

como um todo. Entendemos que essa pedagogia é divulgada e implementada através do 

discurso de valorização do professor com apoio da mídia e da própria escola. Segundo Neves 

(2005:29). “a escola torna-se importante instrumento de difusão da pedagogia da hegemonia, 

ou pedagogia da conservação, e, concomitantemente, em veículo que limita e emperra a 
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construção e a veiculação de uma pedagogia da contra-hegemonia
1
”. O professor também se 

torna mediador dessa difusão, junto com diretores de escola e equipe técnica. 

O processo de globalização das políticas educacionais para obter uma reforma internacional 

na educação e formação de professores (MAUÉS, 2004a) as quais, segundo SHIROMA 

(2004), seriam construídas sob um discurso padronizado, estruturado em torno dos mesmos 

conceitos-chave que visam orientar e regular reformas e a produção de documentos ganhou 

força com a criação dos departamentos de educação dentro de vários organismos multilaterais 

viabilizou, na década de 1990, a organização de agendas a serem seguidas para reformar a 

educação na América latina, em conjunto com ministérios da educação.  

Afirmamos que OCDE possui um fórum permanente que reúne ministros da educação 

continuamente, do qual o Brasil participa desde FHC. Por tal motivo este trabalho de pesquisa 

se debruçará sobre na agenda política da OCDE para reformas na educação/formação de 

professores apontando propostas “compatíveis” com as políticas domésticas na área 

educacional, com destaque para a educação à distância que passou de ferramenta de apoio 

pedagógico a programa de educação para preparar recursos humanos (SILVA Jr., 2002: 105-

127), viabilizando a abertura de novos mercados.  

Nesta pesquisa, o fenômeno da cooperação técnica que viabilizaria a avaliação do trabalho 

docente e dos sistemas de ensino, será analisado considerando o movimento diacrônico e 

sincrônico
2
 entre Brasil e OCDE. Atualmente há três projetos explicitados no Relatório de 

Ações Internacionais do INEP
3
 Destacamos o Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA), o Sistema de Indicadores Educacionais da OCDE (INES) e prioritariamente a 

Pesquisa Internacional da OCDE sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS), na qual professores 

e os diretores de 400 escolas brasileiras “colaboraram” com amostras representativas acerca 

do seu desenvolvimento profissional em 2007. Segundo o relatório, tanto a OCDE quanto o 

governo brasileiro procuraram obter informações que lhes permitirão observar certas 

dimensões da pesquisa acerca dos professores, do ensino e da aprendizagem para construir 

indicadores de qualidade (INEP, 2007: 18). A pesquisa foi operacionalizada pela Diretoria 

de Tratamento e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE) do Inep. Na concepção 

                                                           
1
 De acordo com Neves (2005, p.29) “Os intelectuais orgânicos do proletariado, via escola sob direção burguesa, 

realizam a ultrapassagem da técnica-trabalho e técnica-ciência, mas não conseguem construir uma concepção 

humanística histórica, sem a qual permanecem especialistas e não dirigentes de sua classe”.  
2
 Diacrônico porque faremos uma análise estruturada na temporalidade, do que veio antes e do que veio depois, o 

porquê, de que forma, com quais finalidades, onde. Sincrônico porque teremos que analisar a sincronicidade do 

que é geral e específico em si e entre si, no objeto, o que acontece ao mesmo tempo dando aparências 

diversificadas ao fenômeno e dificultando a apreensão da sua essência. 
3
 2006, Disponível em www.ipep.gov.br/pesquisa/publicacoes. 

http://www.ipep.gov.br/pesquisa/publicacoes
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da OCDE, a avaliação constante e a capacitação dos professores ao longo da carreira 

permitem aos sistemas de ensino e suas secretarias, identificarem aspectos a melhorar, 

reconhecer profissionalmente os docentes e recompensar aqueles professores “eficazes”, 

especialmente nos primeiros meses após a seleção (concurso público). A pesquisa Talis teve 

início em 2006 e procura investigar:  

 

A avaliação do trabalho dos professores nas escolas, a forma e a natureza do 

retorno que eles recebem, assim como o uso dos resultados desses processos para 

prover benefícios e desenvolvimento profissional dos professores. Como diferentes 

formas de avaliação de professores influenciam a sua prática de ensino, crenças e 

atitudes.  

Como o impacto causado pelas políticas e práticas no âmbito escolar, incluindo a 

liderança escolar, molda o ambiente de aprendizagem nas escolas e afetam o 

trabalho dos professores.  

A criação e manutenção de uma liderança escolar efetiva em uma era accountability 

e de desconcentração do poder e das decisões na esfera educacional.  

Em que medida as tendências atuais de liderança e gestão escolar estão afetando o 

trabalho dos professores e dos sistemas educacionais. 

Os perfis dos países em relação às práticas de ensino, atividades, crenças e atitudes, 

incluindo a variabilidade dessas informações em função das características dos 

professores.
1
 (INEP, 2008, grifos nossos) 

 

Diante das propostas citadas, as quais compõem o “kit de reforma” orientadas pelos 

organismos internacionais (SHIROMA, 2004; MAUÉS, 2004b) que buscam novas formas de 

subordinar o trabalhador docente via processo coerção -avaliação e estabelecimento de 

indicadores- e de persuasão –(con)formação à disciplinação da força de trabalho, é preciso 

especificar quais são as mediações nos indicarão a totalidade dessas ações de regulação e 

controle  do trabalho docente desde a formação inicial, cujo objetivo é a reprodução do 

capital. A particularidade da práxis política da OCDE a favor de uma pedagogia hegemônica 

para a manutenção da ordem precisa ser entendida na especificidade das relações entre este 

organismo, o Estado, as frações burguesas e também com a classe trabalhadora. 

Junto ao Banco Mundial e ao FMI a OCDE organiza periodicamente um fórum 

interministerial
2
 que regula as ações de acionistas e gestores no que diz respeito à venda e 

aquisição de serviços, principalmente nas áreas da saúde e da educação. No Fórum realizado 

em 2000 foram fixadas formas de pagamento da dívida pública, organizando o 

enquadramento dos países em termos legislativos e institucionais para “regulamentar acordos 

entre organismos internacionais, Estados, setores empresariais, investidores, sindicatos, 

sociedade civil e associações profissionais a nível nacional e internacional” (OCDE, 2006a: 

                                                           
1
 Disponível em <http://www.inep.gov.br/internacional/novo/TALIS/oqueavalia.htm> ) 

2
 Ver Os princípios da OCDE sobre o governo das sociedades, 2004. 

http://www.inep.gov.br/internacional/novo/TALIS/oqueavalia.htm
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1). A OCDE assumiu o papel de agência que avaliaria os riscos e benefícios para os 

“investidores”, dialogando com os governos para que seus “negócios” fossem viabilizados 

com a utilização de fundos públicos, como por exemplo: diminuindo o investimento estatal 

nas IES via fomento à educação à distância, complementando tais “investimentos” com 

parcerias público-privado e público-não estatal. 

No documento publicado pela OCDE: “Metodologia para Avaliação de Sistemas 

Nacionais de Aquisição de Bens de Serviços
1
” (OCDE, 2006 b). Nele a Comissão de 

Assistência ao Desenvolvimento, formada com a parceria FMI, Banco Mundial e OCDE 

deixou explícito que esta ficará incumbida de “avaliar” os riscos dos investimentos em 

serviços educacionais, para que em conjunto com o BM pudessem “estabelecer indicadores” 

de desenvolvimento sustentável e investimento em educação a serem alcançados pelos países 

membros ou colaboradores. No documento BM e ao FMI, caberia cobrar o pagamento da 

dívida na forma de investimentos na educação básica de acordo com as orientações do capital. 

A OCDE destaca que para tanto seria preciso uma interferência na legislação nacional e nas 

instituições estatais, flexibilizando as leis trabalhistas em relação ao magistério e realizando 

ajustes fiscais
2
. 

Enfim, tais orientações nos preocupam porque, a Pesquisa Talis e as outras documentações da 

OCDE vêm orientando e oferecendo argumentos “científicos” para viabilizar a avaliação 

como estratégia de regulação do trabalho docente e controle da categoria, escondendo 

estratégias de reprodução do capital via área da educação.  

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

BANCO MUNDIAL. Aprendizaje Permanente em la economia global del Conocimiento. 

Desafios para los países en desarrolo. México: Alfaomega, 2003. 

FREITAS, Helena costa Lopes de. Certificação docente e formação do educador: regulação e 

desprofissionalização. Educação & Sociedade, Campinas, vol.24, n.85, p.1095-1124, dez. 

2003. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: Cortez, 1989. 

MAUÉS, Olgaíses Cabral. Política de formação de professores: a universalização e a prática. 

Gt. Estado e política educacional. AMPED, 2004a. 

________Reformas educacionais e os impactos sobre a formação e o trabalho docente. 

Revista Trabalho & Educação; vol.13, n 2, agosto /dezembro, 2004 b, p.113-125. 

MARX, Kral. O Capital. Livro I. Capítulo VI (inédito). São Paulo: Editora e livraria Ciências 

Humanas LTDA, 1978. 

                                                           
1
 OCDE, Versão 4, 17 de julho de 2006. Disponível em <www.oecd.org/brasil> último acesso em 12/04/2008 

2
 OCDE, 2004. Os princípios da OCDE sobre o governo das sociedades. 

http://www.oecd.org/brasil%3e%20último%20acesso%20em%2012/04/2008


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
69 

 

LIMA, Kátia. In NEVES, Lúcia Maria Wanderley (org). A nova pedagogia da hegemonia. 

Estratégias do capital para educar para o consenso. São Paulo: Xamã, 2005.  

OECD. Fatores que interferem no Desenvolvimento das escolas: analisando sistemas 

escolares através do prisma do PISA 2000. São Paulo: Moderna Ltda. 2001. 

_____ Metodologia para avaliação de sistemas nacionais de aquisição de bens de serviços. 

Versão 4, 17 de julho de 2006. (Disponível em <www.oecd.org/brasil> último acesso em 

12/04/2008) 

_____ O princípio da OCDE sobre o governo das sociedades. 2004 (Disponível em < 

www.oecd.org/contry 10,3377>  último acesso em 12/04/2008). 

_____ Panorama da Educação. 2005 e 2007. (Disponível em< www.oecd.org/contry 

10,3377>  último acesso em 12/04/2008). 

_____ Professores são importantes: atraindo, desenvolvendo e retendo professores eficazes. 

São Paulo: Moderna Ltda, 2005.  

RODRIGUES, José.  Os empresários e a educação superior. Campinas: Autores associados, 

2007.  

SIQUEIRA, Ângela. Organismos internacionais: uma política de educação soberana? Porto 

Alegre, RS: Trabalho apresentado no Fórum Mundial de Educação, Sessão de Debate 

Especial “Organismos internacionais, tratados de livre comércio e reformas educacionais: a 

educação em uma política de integração soberana”, 2001. 

_____ NEVES, Lúcia Maria W. Educação Superior: uma reforma em processo. São Paulo: 

Xamã, 2006. 

SHIROMA, Eneida. Implicações da Política de profissionalização sobre a gestão e o trabalho 

docente. Revista Trabalho & Educação; vol.13, n 2, agosto /dezembro, 2004, p.113-125. 

SHIROMA, Eneida Oto. In MORAES, Maria Célia M. de. Iluminismo às avessas. Produção 

do conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SILVA JÚNIOR. João dos Reis. Reforma do estado e da Educação. No Brasil de FHC. São 

Paulo: Xamã, 2002. 

 

Sites Consultados: 

 

http://www.inep.gov.br/internacional/novo/TALIS/oqueavalia.htm.  
 

http://www.oecd.org/brasil%3e%20último%20acesso%20em%2012/04/2008
http://www.oecd.org/brasil%3e%20último%20acesso%20em%2012/04/2008
http://www.oecd.org/contry%2010,3377%3e%20%20último%20acesso%20em%2012/04/2008
http://www.oecd.org/contry%2010,3377%3e%20%20último%20acesso%20em%2012/04/2008
http://www.oecd.org/contry%2010,3377%3e%20%20último%20acesso%20em%2012/04/2008
http://www.inep.gov.br/internacional/novo/TALIS/oqueavalia.htm


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
70 

 

CLUBES AGRÍCOLAS: 

 Um Ramo da Educação Rural (1940-1964) 

 

Nathalia dos Santos Nicolau
1
 

 

 

Resumo 

O trabalho em questão trata-se de uma pesquisa iniciada na monografia de conclusão de curso 

e que foi ampliada para dissertação de mestrado, sobre Clubes Agrícolas. O período estudado 

vai da década de 1940 até 1964 e por meio da contextualização, o trabalho busca demonstrar 

através de fontes, como publicações em forma de revistas e cartilhas que continham as 

atividades que ocorriam dentro desses espaços educacionais, a implantação e difusão desses 

Clubes Agrícolas em diferentes regiões do Brasil. Dessa forma, levando em consideração 

como o discurso desenvolvimentista refletia nas diretrizes educacionais daquela época, faz-se 

uma analise fundamental, a luz do conceito de Estado Ampliado de Antonio Gramsci, a 

respeito dos conflitos entre a Sociedade Política e a Sociedade Civil, travadas por meio dos 

Aparelhos Privados de Hegemonia, para a consolidação de um projeto hegemônico de 

educação, que seria propagandeado como projeto modernizante. 

 

 

Criação e difusão dos Clubes Agrícolas 

A pesquisa em andamento tem como objetivo refletir e analisar as diretrizes educacionais do 

período e a relação entre Ensino Rural e Clubes Agrícolas
2
. Dessa forma, busco entender o 

processo de criação, implementação e principalmente da difusão dos Clubes Agrícolas através 

da sistematização de um vasto conjunto documental sobre os Clubes. Para isso, levo em conta 

a política nacionalizante de enraizamento do capitalismo no meio rural através do discurso 

desenvolvimentista e modernizante, demonstrando a importância dos acordos entre Brasil e 

Estados Unidos bem como a influência do modelo clubista norte-americano (Clubes 4-H)
3
 

para a criação dos Clubes Agrícolas no país. 

Através do levantamento bibliográfico sobre Educação Rural e principalmente sobre Clubes 

Agrícolas, observei a escassez de estudos no que diz respeito aos Clubes como um projeto 

nacional, a maioria apenas trata deles em regiões especificas, por exemplo, a pesquisa 

                                                           
1
  Graduada pela Universidade Federal Fluminense e atualmente mestranda no Programa de Pós Graduação da 

mesma instituição (PPGH- UFF). E-mail: nathnicolau@hotmail.com 
2
 Seria um dos ramos da Educação Rural que tinha como foco a educação de crianças e jovens rurais para 

aprenderem de forma pedagógica não só o valor da terra, mas os meios modernos para manuseá-la.  
3
 Para melhor entendimento sobre os acordos firmados entre a cooperação Brasil-Estados Unidos ver 

MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado, educação rural e influência norte-americana no Brasil (1930-1961). 

Niterói: Editora da UFF, 2010.  
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realizada por Neide Almeida Fiore e os Clubes Agrícolas de Santa Catarina.
1
Além disso, os 

Clubes Agrícolas geralmente são citados em obra a respeito da Educação Rural e em trabalhos 

sobre educação como um todo, muitas vezes nem são mencionados. 

Essa inquietação sobre os Clubes Agrícolas remonta da minha pesquisa para a monografia
2
 e 

como uma forma de ampliar as perspectivas e abarcar novas questões, proponho nessa nova 

etapa – dissertação - pensar não só a respeito da formação e difusão dos Clubes Agrícolas 

ligados diretamente a Escola Primária, mas buscar pensar a respeito dos Clubes 4-S que se 

baseiam no modelo norte-americano, mas não são ligados diretamente a escola.  

A questão do produtivismo que marca esse período acompanha a reflexão desse estudo, uma 

vez que esse viés alterou significativamente a formação das crianças e jovens “clubistas”.  

Atividades como a forma de organização dos Clubes, as normas presentes nas cartilhas, as 

práticas experimentais, as propagandas de novas tecnologias dirigidas aos jovens e seus 

familiares e a hierarquização entre os jovens deixa perceptível a atuação desse projeto 

modernizante.  

Outro objetivo importante da pesquisa é verificar quem se beneficiaria da formação desses 

Clubes Agrícolas e quais eram os debates e projetos que corroboravam para a sua difusão. 

Fica claro durante a análise dos documentos, a política de enraizamento dos valores 

capitalistas no meio rural por meio desse discurso de modernização do campo empregado por 

projetos hegemônicos.  

Assim, parto do princípio que os interesses de diferentes grupos que defendiam projetos 

distintos de educação para o meio rural permearam a Educação Rural e os Clubes Agrícolas. 

Havia uma permanente disputa pelo controle deste ramo da educação entre o Ministério da 

Educação e Saúde e o Ministério da Agricultura, como falarei mais adiante esse conflito 

explica a produção e reprodução das hierarquias sociais então vigentes no campo, ou seja, 

mesmo as políticas educacionais que buscavam legitimar o trabalho no meio rural acabavam 

relegando o trabalhador rural a uma espécie de subalternidade. 

O Ministério da Agricultura na década de 1940 criou o Serviço de Informação Agrícola 

(S.I.A.), que seria um órgão ligado diretamente às atividades sob o viés educacionais no meio 

rural. A preocupação com os Clubes nesse período foi tornando o projeto nacionalizante, logo 

                                                           
1
 FIORI, Neide Almeida. Clubes Agrícolas em Santa Catarina: ruralismo e nacionalismo na escola. Perspectiva, 

Florianópolis, v.20, n. Especial, p. 231-260, 2002. 
2
 A minha monografia tratou de compreender os Clubes Agrícolas ligados as Escolas Primárias, analisando um 

corpus documental chamado Série de Clubes Agrícolas, que relatava as suas atividades internas e o Boletim 

Brincar e Aprender. 
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o projeto era levar esses Clubes para outras regiões ampliando seu raio de ação.  Sonia 

Mendonça, em seu trabalho sobre a educação rural, nos fala que, em documentos ministeriais 

como os Boletins, observa-se a exaltação dos Clubes e seu objetivo de “tornar o jovem e a 

criança úteis a Sociedade.” 
1
 

Para saber como esses Clubes se tornaram pauta de disputa entre os Ministérios, devemos 

entender que os Clubes Agrícolas eram instituições anexas as escolas primárias – 

administradas pelo Ministério da Educação -, e seu ensino era de cunho prático e não formal. 

Portanto, mesmo as escolas primárias sendo de responsabilidade do Ministério da Educação, 

os Clubes anexos estavam sob a jurisdição do Ministério da Agricultura. 

O Ministério da Agricultura fazia grandes propagandas para valorizar a importância dos 

Clubes para as regiões: “Os clubes agrícolas são um complemento necessário e 

imprescindível à formação das novas gerações brasileiras, dando um sentido prático à 

educação e oferecendo aos seus jovens sócios as primeiras noções da vida coletiva.”
2
 

Vários eram os discursos patrióticos em prol da afirmação dos Clubes Agrícolas como uma 

política necessária para o campo. Acreditava-se na transformação não só do pensamento, mas 

da prática com a terra pelos trabalhadores rurais, sendo a melhor forma de tornar isso possível 

era através da educação do jovem e futuro trabalhador rural. A intenção era cultivar a 

educação cívica, assim como difundir a boa educação alimentar, hábitos de higiene e 

economia, demonstrando o quanto o trabalho na terra era digno e gratificante para ele, sua 

família e toda a sua comunidade. 

Os Clubes Agrícolas sob a responsabilidade do S.I.A. sofriam grandes influências dos Clubes 

4-H
3
, mas vale ressaltar que foi apenas na década de 1950 que o Brasil passou a ter os Clubes 

4-S
4
, esses sim seriam realmente criados sob o molde dos Clubes norte-americanos.  Logo, os 

Clubes dos EUA, nesse momento, serviram de modelo para por em prática algumas ideias de 

atividades cotidianas e para o fornecimento de materiais (sementes, instrumentos para 

agricultura, cartilhas, etc.) para os Clubes ligados a escola. 

A participação dos Estados Unidos era cada vez maior no Brasil por meio de acordos 

firmados entre os dois países. A Comissão Brasileira-Americana para Produção de Gêneros 

                                                           
1
MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado, educação rural e influência norte-americana no Brasil (1930-1961). 

Niterói: Editora da UFF, 2010. p.. 59 
2
BRASIL, Ministério da Agricultura. Relatório de Ministro (RMA), Rio de Janeiro: Imprensa Oficial. 1940-1941 

apud MENDONÇA, 2010. p. 59 
3
 Os Clubes 4-H (head, heart, hands and health) eram Clubes dos Estados Unidos voltado aos jovens e que 

procurava desenvolver o espirito cooperativista.  
4
 Os Clubes 4-S (saber, sentir, servir e saúde) são criados como copias dos Clubes americanos e diretamente 

financiados pelo capital norte-americano.  
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Alimentícios (CBAPGA) foi fruto do primeiro acordo em 1942 e visava intensificar a 

produção de gêneros a serem fornecidos aos países aliados na II Guerra Mundial.   

A modernização da agricultura era o grande objetivo dos acordos entre as agências dos EUA e 

o Ministério da Agricultura, visando à produção por meio do incentivo do ensino. Esse 

período foi marcado pelo intercâmbio de conhecimentos, o qual era pautado na vinda de 

técnicos norte-americanos para o Brasil com finalidade de dar assistência e transmitir 

ensinamentos práticos aos trabalhadores, dentre eles o uso de maquinaria de ponta. 

A criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR) 

em 1945 foi estabelecida por meio desses acordos. A Inter-American Educational 

Foundation, Inc foi a agência que por intermédio do Institute of Inter-American Afair (IIA), 

fundado por Nelson Rockfeller, estabeleceu acordo com o Ministério da Agricultura para a 

sua origem. A CBAR funcionava dentro do Ministério e seus funcionários eram norte-

americanos, portanto era binacional. Era por meio dessa comissão que ocorriam os 

investimentos para aprimorar a Educação Rural e interligar mais os dois países.  

A difusão dos Clubes Agrícolas ficou a cargo da CBAR, assim como as Semanas Ruralistas e 

os Centros de Treinamento (CT). Sua diretriz tinha ênfase na educação dos trabalhadores 

adultos, mas a educação de crianças e jovens através dos Clubes Agrícolas permaneceu sendo 

da sua responsabilidade, fazendo o Ministério da Agricultura ter um papel mais expressivo em 

relação aos Clubes e ao projeto de difundi-los por toda a federação. 

Com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola
1
 de 1946 os Clubes Agrícolas, os Centros de 

Treinamento e as Escolas Profissionalizantes Agrícolas permaneceriam sob a jurisdição do 

Ministério da Agricultura. Foi nesse período que os Clubes Agrícolas se multiplicaram e os 

registros dessas instituições tornaram-se obrigatórios assim como uma rigorosa fiscalização. 

Os Clubes eram então obrigados a elaborar um relatório que deveria ser enviado ao Ministério 

da Agricultura, relatando as atividades para pode obter os subsídios necessários para seu 

funcionamento. 

A cada ano mais Clubes eram criados em diferentes localidades: enquanto em 1942 existiam 

374 Clubes, em 1948 eram registrados 1.450
2
 e, no início da década de 1950, contabilizavam 

                                                           
1
 Decreto-lei 9.613 de agosto de 1946. Tratava-se, basicamente, de uma reorganização das leis sobre a educação 

rural elaboradas desde o período do Ministro Capanema. 
2
 BUHR, Carlos; LAVOR, Guaraci Cabral de; LIMA, Pinto. Clubes Agrícolas. 2. ed. Rio de Janeiro: Serviço de 

Informação Agrícola, 1949. (Série Clubes agrícolas, 01) apud MENDONÇA, 2010.p. 100. 
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2.910.
1
 Era com base na noção de “desenvolvimento”, consolidada no imediato pós-guerra, 

que esse tipo de educação rural ganhava espaço e proliferava.  

O Ministério da Educação caracterizava os Clubes Agrícolas como sendo instituições 

inferiores e que não eram nada mais que uma educação de cunho auxiliar. Defendiam que o 

conhecimento prático passado aos alunos não era a melhor forma de educar os jovens, ou seja, 

era contra a profissionalização alegando que era desnecessário, pois aceleraria o 

amadurecimento desses jovens. Isso demonstra que os conflitos entre os Ministérios só 

aumentavam diante da criação não só da CBAR, mas do número crescente de acordos 

estabelecido entre os Estados Unidos e o Ministério da Agricultura.  

No final da década de 1940 a CBAR chega ao fim, mas a década de 1950 ainda é marcada 

pela proliferação dos Clubes Agrícolas, justificando o discurso de que eram necessários para 

dar não só suporte, mas complemento à educação primária no campo. 

 Em 1953 foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), e foi fundado, no Rio 

de Janeiro, o Escritório Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano (ETA), em 1954.  O 

ETA foi de extrema importância para a educação no campo, sob o viés produtivista, 

relacionado à Extensão Rural e não vinculado com as escolares do Ministério da Educação.  

É através do ETA que observamos a criação dos Clubes 4-S - seguiam, de forma idêntica, o 

modelo norte-americano dos Clubes Agrícolas 4-H. Os Clubes 4-S não tinham nenhum 

vinculo com a escola primária, tendo outros objetivos e projeto de educação, mas possuindo 

muitas atividades em comum com os Clubes Agrícolas - que passam a ser denominados 

“escolares”. 

Logo, a documentação pesquisada e a que ainda estão em processo de análise, deixam 

entender que a disseminação dos Clubes Agrícolas durante a década de 1950 se manteria, com 

as mesmas diretrizes de funcionamento e objetivos educacionais, funcionando 

concomitantemente aos Clubes 4-S e sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura até 

1961, quando da mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação e Cultura 

(MEC). 

 

Problemática, justificativa e metodologia para análise dos Clubes Agrícolas. 

 

Levando em conta os conflitos em torno dos Clubes Agrícolas que ocorreram devido a disputa 

de projetos por hegemonia referentes a Educação Rural, não há como excluir a luta entre 

                                                           
1
 RMA, 1941 e RMA 1951 apud MENDONÇA, 2010, p. 100. 
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classes dominantes e dominadas, além dos conflitos intra-classe dominantes. Sendo assim, 

não se pode desvincular a pesquisa da linha marxista.  

Partindo desse principio, uso o conceito de Estado Ampliado do marxista Antonio Gramsci, 

pois ao compreender esse conceito e a organização dos Aparelhos Privados de Hegemonia 

que defendem seus projetos –no caso educacional – como hegemônicos dentro da Sociedade 

Política, torna-se mais clara as políticas educacionais da época, a formação do senso comum 

em seu entorno e os atores da Sociedade Civil que atuavam junto aos Clubes Agrícolas.  

Portanto, o referencial teórico é utilizado em conjunto com as fontes de forma metodológica.  

A análise de fontes como cartilhas feitas pelos próprios Clubes para os alunos e professores, 

os boletins sobre as atividades destinados ao Ministério, Relatórios do Ministério da 

Agricultura, repercussão na imprensa da época e documentos sobre a criação dos Clubes 4-S e 

sobre o modelo norte-americano (Clubes 4-H), tem como objetivo central a defesa de três 

hipóteses: 

Uma das hipóteses, como já fiz referência mais acima, seria considerar o projeto clubista 

como porta de entrada dos valores capitalistas no campo. Tanto os Clubes Agrícolas ditos 

educacionais, quanto os Clubes 4-S diretamente financiados pelos EUA teriam esse objetivo, 

uma vez que procuravam qualificar a mão-de-obra infanto-juvenil e difundir a modernização 

da agricultura através do ensino do uso de novas técnicas como o uso dos insumos agrícolas, 

sementes selecionadas e maquinário.   

A segunda hipótese de trabalho ainda é a respeito dos valores capitalistas, mas no que se 

refere as questões culturais, pois a mentalidade dessas crianças e jovens foram transformadas 

e junto com ela a dos seus familiares. A valorização do trabalho na terra é propagandeada 

como algo promissor e sempre de forma positiva, se apoiando no slogan “Trabalho para a 

vida”. 

A última hipótese que procuro comprovar é que a criação dos Clubes Agrícolas, mas 

principalmente a sua difusão como um projeto nacional, tem como objetivo fixar o homem no 

campo, freando dessa forma o êxodo Rural e contendo os movimentos sociais em um período 

que a preocupação era o avanço de ideias comunistas, até mesmo no campo.  

 

Conclusão 

 

Portanto, o trabalho aqui exposto tem como finalidade dar continuação a constatação da 

relação entre os Clubes Agrícolas e a Educação Rural Brasileira, influências que sofreram por 
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meio dos acordos firmados entre Brasil e Estados Unidos e a criação de um novo modelo de 

Clube (4-S). 

Os Clubes Agrícolas foram importantes e de grande relevância na formação dos jovens rurais 

deste período, pois através deles novos valores passaram a configurar o campo. Valores, que 

como foram vistos, não eram apenas educacionais, mas que buscavam fixar o homem ao 

campo, incutir junto aos trabalhadores rurais valores capitalistas - pautados pelo modelo 

norte-americano - e conter ou dificultar a capacidade de organização dos movimentos sociais 

rurais em um período em que ganhariam força. 
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Resumo 

 

O texto compreende discussões parciais de pesquisa vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa. Consiste em analisar o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Minas Gerais buscando 

compreender o lugar dos movimentos sociais na construção desta política. Inserido no âmbito 

da Educação do Campo, como luta de classes, disputa de projetos societários (CALDART, 

2008; RIBEIRO, 2010). A pesquisa buscou analisar a participação da sociedade civil, a partir 

do conceito de Estado Ampliado (GRAMSCI, 2000). É uma abordagem qualitativa, tendo 

entrevistas semiestruturada, e análise documental como base (MAZZOTTI, 1998). A análise 

de dados guiará pelo viés dialético-crítico fundamentado em noções de contradição, totalidade 

e ser social. Verifica-se parcialmente que os movimentos que participaram inicialmente da 

construção do referido Curso, aos poucos têm assumido um papel mais discreto, participando 

em eventos coletivos do curso, ou em diálogos entre lideranças dos movimentos. O cotidiano 

tornou-se instituído e a presença dos movimentos é menos intensa.  

 

 

1. Considerações iniciais: questionamentos sobre Educação do Campo de e 

formação de professores no Brasil 

 

 A Educação do Campo no Brasil padeceu muito historicamente pelo descaso dos órgãos 

responsáveis pela educação nos diversos níveis desde o âmbito municipal à estadual e federal. 

Seja pela ausência/insuficiência de políticas públicas ou pela existência de políticas públicas 

que não dialogasse com a realidade camponesa, percebe-se que ao longo da história da 

educação brasileira realidades de descaso e de descontinuidades com as questões do campo 

eram imperativos. Esse passado reflete significamente aos índices de anos de estudos da 

população rural ou mesmo os números elevados de analfabetismo no campo. No caso da 
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Estudos e Pesquisas em Educação do Campo - EDUCAMPO da FaE/UFMG e do Grupo de Estudos dos 

Clássicos Contemporâneos da Educação – GECCE do Departamento de Educação da UFV Contato: 

horaciominas@gmail.com . 
2
 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor Adjunto do Departamento de 

Educação e do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Contato: 
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ausência de políticas efetivas temos como exemplo a falta de construção de escolas, 

precarização das escolas existentes, desvalorização do magistério entre outros.  Foi a partir de 

1990 que a realidade educacional do campo começa a ganhar mais visibilidade ao ser pautada 

pelos movimentos sociais do campo. O Movimento da Educação do Campo surge a partir das 

lutas dos movimentos sociais ligados a terra e a reforma agrária (KOLLING, 1999). 

Nesse âmbito a formação de professores/educadores é também uma lacuna que no campo 

existiu ao longo da história da educação brasileira. Dados do INEP/MEC (BRASIL, 2011) 

revelaram que em 2011haviam 342.845 professores atuando no campo, desse total, 160.317 

não tinha formação superior (sendo 156.190 com ensino médio e 4.127 com ensino 

fundamental). Esses dados revelam o desafio da necessidade de investimentos no campo da 

formação de professores/educadores.  

As ações pioneiras no contexto da Educação do Campo foram os projetos executados através 

do Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária-PRONERA
1
 no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. O PRONERA é um programa criado pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso em 1998 por pressão de movimentos sociais em luta pela reforma 

agrária, principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST. Por meio 

desse programa instituições de Ensino e movimentos sociais realizam parcerias para 

realização de projetos de alfabetização/escolarização e Graduação para jovens e adultos 

advindos de áreas de Reforma Agrária. Foi por dele que desde 1998 acontecem à implantação, 

no Brasil, de cursos especiais de Pedagogia da Terra
2
 para formação de 

professores/educadores no contexto da Reforma Agrária.  

No estado de Minas Gerais foi no ano de 2005
3
 que começa a ser desenvolvido, em parceria 

do PRONERA, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e o MST/Via Campesina 

uma dessas experiências de formação de professores do campo (GONSAGA, 2009; 

HORÁCIO, 2010 ROSENO, 2010). O período de desenvolvimento desse curso coincide com 

a institucionalização da Educação do Campo no interior do Ministério da Educação através da 

                                                           
1
 Até 2006 promoveu acesso a escolarização e formação para 247.249 jovens e adultos assentados. Cf. (Santos, 

2008, p. 97). 
2
 Desenvolvidos cursos com: a UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, UNEMAT-Universidade Estadual 

do Mato Grosso, UERGS-Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UFPA-Universidade Federal do Pará, 

UFRN-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN-Universidade Federal de Rondônia, UNEB-

Universidade Estadual da Bahia e UPE-Universidade do Pernambuco. Cf. MST (2002). 
3
 Turma desenvolvida entre os anos de 2005 e 2010. 
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criação a criação do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo-GPT e da 

SECADI na sua estrutura
1
 ministerial.  

A partir dessa institucionalização no interior do MEC, em consonância com o curso que 

estava sendo desenvolvido na UFMG, condicionou esse órgão a indicar a experiência 

desenvolvida como uma política pública nacional para a formação de professores/educadores 

do campo. Nessa direção convidaram quatro instituições para desenvolver as primeiras 

experiências: Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), a Universidade de Brasília (UnB) e a própria UFMG, o convite levou em conta o 

trabalho dessas instituições no âmbito da Formação de Professores e/ou Educação do Campo.  

No que se refere à UFMG iniciava com esse convite do MEC a implantação da segunda turma 

para formar professores/educadores do campo que se intitula Licenciatura em Educação do 

Campo - LECAMPO
2
 (ANTUNES-ROCHA, DINIZ e MARTINS, 2011). Ao longo do texto 

trataremos essas turmas como Turma 2005 e Turma 2008 a primeira através da parceria com o 

Pronera e a segunda através de experiência-piloto do MEC. As mudanças de parceiros trás ao 

curso nuances importantes que instigou a pesquisa em desenvolvimento.  

Nesse contexto, entre a demanda dos movimentos sociais e o processo de institucionalização 

do Curso, que surge o interesse de um estudo em Nível de Mestrado para investigar a 

trajetória do LECAMPO da UFMG. A pesquisa se encontra em fase parcial. O objetivo da 

pesquisa é analisar a 1ª experiência do Curso desenvolvido entre os anos de 2005 e 2010 e a 

segunda experiência desenvolvida a partir de 2008. Compreendendo assim as reformulações 

no Lecampo dentro do período de 2005 a 2008. A pesquisa suscita questões tais como: o que 

representa a Licenciatura em Educação do Campo hoje e quais desafios colocados aos 

movimentos sociais? Como se deu o processo de construção da regulamentação do Curso na 

UFMG? O que os profissionais engajados no curso pensam sobre esse processo na relação 

com os movimentos sociais? 

                                                           
1
 Instituído no ano de 2003 o GPT foi o organizador da proposta de Diretrizes para a Escolas da Educação do 

Campo, aprovada coma a Resolução CNE/CEB Nº 1 de abril de 2002. Nessa direção no ano de 2006 acontece a 

criação da SECADI-Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, nessa secretaria 

começa a ser gerido os programas e projetos para Educação do Campo como o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo através do Programa de Apoio a Formação em Licenciatura em Educação do Campo – 

PROCAMPO e outros. 
2
 Parceria agora com a Rede Mineira em Educação do Campo. A Rede foi criada em 1997 em função dos debates 

iniciais sobre a Educação do Campo em Minas Gerais. Conta com aproximadamente 19 organizações sociais, 

sindicais, entidades e Universidades sendo as principais: Associação das Escolas Família Agrícolas-

AMEFA,Comissão Pastoral da Terra - CPT/MG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais-

FETAEMG,Movimento Sem Terra MST/MG, Movimento dos Pequenos Agricultores MPA, UFMG, UFV, 

UEMG, INCRA-PRONERA.Turma desenvolvida de 2008 a 2011. 
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Tomando por base por base a discussão do ciclo de políticas, qual o lugar dos movimentos 

sociais na atualidade da execução dessa política ao longo de sua trajetória? A pesquisa busca 

também: i - analisar os documentos/relatos referentes ao processo de construção e 

regulamentação e implantação do curso de Licenciatura em Educação do Campo; ii-analisar a 

participação dos Movimentos sociais na construção do Lecampo a partir das falas de 

movimentos sociais, educadores e educandos envolvidos e analisar o Lecampo a partir da 

Abordagem do Ciclo de Políticas.  

Em um momento em que por parte do MEC, há uma oferta e difusão de novos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo em todo o Brasil a partir dos editais por ele lançados 

que a pesquisa aqui debatida busca refletir justamente sobre como é que a participação dos 

movimentos sociais na gestão do curso vão ficando no desenvolvimento desses cursos, pois 

nem sempre as novas instituições têm trajetória de parcerias com os movimentos sociais e/ou 

com a Educação do Campo e desconhecem essa trajetória.  

 

2. Diálogos sobre gestão/participação na trajetória do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo da UFMG: aporte teórico e perspectivas teórico-metodológicas 

para sua compreensão  

 

Analisar a participação dos movimentos sociais não requer simplesmente analisar as relações 

de parcerias entre movimentos e universidade. Requer a utilização de referências que 

apreendam essas dimensões engendradas na esfera política. O desafio é de realizar a 

abordagem a partir de referenciais mais críticos para dar conta desse processo num momento 

político-conjuntural adverso. As categorias e conceitos que estão sendo usadas são: a 

discussão sobre a concepção de Estado Ampliado, Intelectual Orgânico a partir da leitura de 

Antonio Gramsci. Na pesquisa está sendo usada também a categoria Educação do Campo, 

para tanto com o diálogo com autores que a abordam em relação com movimentos sociais, 

projetos societários de campo e luta pela terra. Os principais autores utilizados são: Roseli 

Caldart, Mônica Molina, Bernardo Mançano Fernandes, Célia Vendramini, Marlene Ribeiro e 

outros.  

Na pesquisa utilizamos a perspectiva teórico-metodológica da Abordagem do Ciclo de 

Políticas
1
 conjugada com uma análise crítico-dialética.  Essa formulação considera “o 

processo de formulação de políticas é considerado como um ciclo contínuo, no qual as 

políticas são formuladas e recriadas” (MAINARDES, 2011). Ela caracteriza o ciclo da 

                                                           
1
 Nova formulação teórico-metodológica para pesquisas sobre o desenvolvimento e formulação de políticas 

educacionais elaborada na década de 1990 foi pelo professor e sociólogo inglês Stephan Ball. 
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constituição de políticas a partir de cinco facetas/arenas políticas que denotam a trajetória de 

uma política pública desde seu aspecto embrionário até a sua efetivação prática. 

 As facetas/arenas de constituição da política são: o contexto de influência é o espaço 

embrionário das políticas, é onde é disputada a concepção de uma política. No contexto de 

produção é a forma que está sendo delineada pela política desde textos, pronunciamentos, leis 

entre outros
1
. No contexto da prática a política sofre interpretações e recriações, destaque 

nesse sentido que o autor faz sobre o papel dos profissionais sendo determinante a concepção 

desses na efetivação de tal ação. Por fim os contextos de avaliação e de estratégia política 

expressam um esforço da teoria dos ciclos em compreender em que as políticas diminuem as 

desigualdades (quais os efeitos dela na superação/diminuição) e mecanismos de buscar 

compreender quais atividades seriam necessárias para diminuir as desigualdades que 

determinada política pode gerar. 

Para essa pesquisa a qual esse artigo reflete utilizamos da Abordagem do ciclo de políticas 

dois de seus contextos. O contexto da influência e o da prática. A pesquisa integra ainda o 

paradigma qualitativo em pesquisas e utilizou como instrumentos de coletas de dados o uso de 

entrevistas e análise documental
2
. Foram realizadas entrevistas com dois professores, dois 

coordenadores e dois egressos do Curso. O campo de pesquisa se deu na Faculdade de 

Educação da UFMG. 

Nessa perspectiva, apesar de outros estudos sobre a formulação do conceito de Estado
3
 

existentes utilizamos na pesquisa a abordagem de Antonio Gramsci
4
 pela trajetória histórica e 

                                                           
1
 Sobre esse aspecto segundo Mainardes (2006, p.52) “políticas são intervenções textuais, mas elas também 

carregam limitações materiais e possibilidades. As respostas a esses textos têm conseqüências reais [...] 

vivenciadas no contexto da prática”. 
2
 Os documentos foram respectivamente: Parecer Colegiado do Curso: 07 de junho de 2010; Regulamento do 

Colegiado do Curso: 07 de junho de 2010; Regulamento do Curso: 18 de setembro de 2009; PPP Versão 

Dezembro de 2007, PPP 2005 Versão S/d, PPP 2008 Versão agosto 2011. 
3
 Temos em Thomas Hobbes (Inglaterra, 1588-1679);John Locke (Inglaterra, 1632-1704);Jean Jacques Rousseau 

(Suíça, 1712-1778) integrantes da escola dos Contratualistas/Jusnaturalistas sobre a acepção de Estado.  

Concepções desenvolvidas no processo de transição para o capitalismo no início do século XVII e fim do século 

XVIII afirmam a necessidade de o Estado respeitar e legitimar os direitos inatos dos indivíduos. Doutrinas 

políticas de tendência individualistas e liberal.”. Cf. Duriguetto e Montaño (2011, p. 31). 
4
 Antonio Gramsci nasceu na Itália, Quando foi preso pelo fascismo, em 8 de novembro de 1926 , aos 35 anos de 

idade, era secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado ao Parlamento italiano. Morreu, em 27 de 

abril de 1937, e não podia ter a menor idéia de que esses apontamentos carcerários, que ocupam cerca de 2500 

páginas impressas, tornar-se-iam uma das obras mais influentes, comentadas e discutidas do século XX . 

Nenhuma área do pensamento social — da filosofia à crítica literária, da política à sociologia, da antropologia à 

pedagogia — ficou imune ao desafio posto pela publicação póstuma dessa obra de Gramsci. Traduzidos em 

inúmeras línguas os chamados Cadernos do Cárcere, deram lugar a uma imensa literatura secundária, que de 

resto cresce cada vez mais, igualmente difundida em múltiplos idiomas. 3 Como conseqüência da publicação 

Cadernos,dos também sua obra pré-carcerária foi finalmente reunida e editada em vários volumes, despertando 

igualmente intensos debate . Cf. Gramsci (1999). 
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política no qual esse conceito foi produzido. O autor amplia a concepção de Estado advinda 

da teoria marxiana e marxista. Considera que o Estado é composto pela sociedade civil, ou 

seja, frações da sociedade que estão em constante movimento/disputa com a Sociedade 

política. Essa é a composição da conceituação de Estado Ampliado. Para ele “o Estado é todo 

o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e 

mantém seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados” (GRASMCI, 

2000). Com essa afirmativa é possível inferir a partir do estudo de Gramsci que o Estado, no 

sentido ampliado, pode até lançar mão do uso da força, mas fará também o uso do consenso 

através da constituição da ideologia que poderá vir através da cultura, da mídia, da falsa 

opinião pública, aspectos de dominação. Sobre essa questão observa Gramsci (2000, p. 95): 

O exercício normal da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

combinam de forma variada sem que a força suplante e muito o consenso, 

mas ao contrário tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso 

da maioria expresso pelos chamados órgãos de opinião pública, jornais e 

associações - os quais por isso em certas situações são artificialmente 

multiplicados. 

 

Estudar a Licenciatura em Educação do Campo a partir dessa ótica, é ampliar as 

possibilidades de compreensão desse fenômeno. Elaborar um curso em parceria com os 

movimentos sociais do campo é pensar numa arena de disputas conceituais e de visão de 

mundo. A luta de classes é o cerne dessa concepção de Estado. Na acepção de Gramsci o 

Estado é uma arena de luta, tem a base econômica como força motriz, mas se constitui não só 

pela força, mas também pela construção do consenso e a disputa da hegemonia. Assim a 

Educação do Campo e o LECAMPO engendrados por processos sociais como a luta pela 

terra, construção de novos modelos pedagógicos, a resistências organizadas de trabalhadores, 

podem ser refletidas a partir da acepção de Estado Ampliado de Gramsci como parte dessa 

arena de disputa pela hegemonia e superação de um status quo dominante. Dessa forma, ao 

trazer a abordagem de Gramsci com o conceito de Estado Ampliado e Sociedade civil 

entendemos que é possível dar um salto na compreensão do papel de cada sujeito numa 

parceria e qual estratégia de ruptura deve ser feita por dentro das estruturas institucionais. 

A Educação do Campo, e consequentemente todo o debate ao seu redor, transita em 

uma linha tênue entre luta por rupturas e também a conquista de políticas. Os 

movimentos sociais pautam o Estado pelas reivindicações históricas de acesso à 

escolarização no campo, mas o faz influenciando até certo ponto na concepção do que se 

                                                                                                                                                                                     
 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
84 

 

quer como política. Essa nova perspectiva de educação surge da materialidade da luta. 

Conforme Caldart (2008, p.71) “a educação do campo nasceu como mobilização/pressão de 

movimentos sociais por uma política educacional para as comunidades camponesas”. Nessa 

ótica ela se contrapõe ao conceito de um campo onde o que se está em discussão é o avanço 

do agronegócio e o esgarçamento de bens naturais como as sementes crioulas
1
, a terra e a 

água e a relação com o trabalho na terra
2
. Caldart (2002, p. 13) assinala que a Educação do 

Campo propõe:  

 

 Também o debate de outra concepção de campo e de projeto de 

desenvolvimento que sustente uma nova qualidade de vida para a população 

que vive e trabalha no campo; - vinculadas ou não a estas lutas sociais, a 

presença significativa de experiências educativas que expressam a 

resistência cultural e política do povo camponês frente às diferentes 

tentativas de sua destruição. 

 

O que os movimentos sociais constroem, o faz com a clareza de que o campo no qual está 

emerso o curso LECAMPO e a Educação do Campo se relaciona aos processos de 

transformação e tensões. Nesse âmbito percebe-se que a disputa de concepção avança mais do 

que a execução/implementação dos Projetos/Políticas. O PRONERA, com suas experiências 

de formação de professores/educadores pode ser considerado um dos exemplos pioneiros 

nesse sentido. A Turma 2005 desenvolvida no âmbito do Pronera a partir de 2005 traz 

algumas especificidades que vão sendo engendradas a partir da luta dos movimentos sociais 

na relação com a Universidade. Entre elas observa-se a questão curricular ao colocar nas 

rodas de debates uma formação político-pedagógica aliada ao processo de auto - organização 

dos estudantes, a constituição de demanda de novas disciplinas como questão agrária e o uso 

de referências teóricas não hegemônicas dentro das Universidades na necessidade de uma 

formação pela práxis, que dialoga a ação com a teoria e que almeja formar professores 

engajados com a construção da escola do campo que se vincule às demandas necessárias à 

transformação dos sujeitos que vivem no/do campo, são exemplos da influencia do MST e 

outros movimentos sociais. 

                                                           
1
  É a produção de sementes produzidas historicamente pelos agricultores, passando de geração em geração. Numa 

mesma variedade crioula, tem uma grande variação entre as sementes, e é isso o que dá mais resistência às 

pragas e doenças. Cf. Londres (2009). 

2
 “No Brasil, o trabalho no campo desenvolve-se num amplo e diversificado espaço e abrange um conjunto de 

atividades, entre elas, a agricultura, a pecuária, a pesca e o extrativismo. [...] diversas formas de ocupação do 

espaço, desde a produção para a subsistência até a produção intensiva de eucaliptos para a obtenção de celulose. 

Explicita a grande desigualdade social do país”. Cf. Vendramini (2007, p. 124). 
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Outra especificidade a se destacar no Pronera é o processo de gestão
1
 dos cursos. A 

possibilidade de movimentos sociais, Universidades e Pronera construírem parcerias efetivas 

com gestão coletiva dos projetos, alterou profundamente a dinâmica das ações. Dessa forma: 

 

O PRONERA nasce de dentro deste contexto, e é este contexto que 

determina a sua dinâmica, proporciona uma inversão na lógica individual e 

meritocrática do acesso ao nível médio e especialmente ao nível superior, 

introduzindo o acesso coletivo aos cursos, e a gestão coletiva e 

compartilhada dos mesmos. Nisto consiste a novidade histórica da Educação 

do Campo, cuja materialidade tem sua expressão legítima no PRONERA. 

(SANTOS, 2011, p. 236). 

 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo, conduzido pelo PRONERA tinha pelo 

contexto do Programa uma flexibilidade grande quanto ao processo de gestão.Já quando o 

curso passa a ser institucionalizado pelo MEC, pelas quatro experiências-piloto que estavam 

sendo desenvolvidas, cessam as estratégias de participação dos movimentos sociais. É 

possível afirma que isso ocorre, pois no MEC ainda se consolida, não sem tensão, o debate da 

Educação do Campo. Dessa forma as Equipes de professores engajadas nessas propostas no 

interior das Universidades ficam numa encruzilhada entre seus anseios e vontades, as 

diretrizes/orientação do MEC e as instancias internas de cada instituição.  

Na Turma 2008 para se ter um exemplo o processo de participação dos movimentos sociais 

vai sendo esmaecido pela institucionalidade . A organicidade
2
 interna, que era vetor profícuo 

de participação política dos movimentos sociais vai se apequenando, se tornando mais espaço 

de discussões administrativas.  Apesar da presença ainda dos movimentos sociais o curso vai 

passando por um processo de institucionalização em que o discurso e a prática de 

gestão/participação em diálogo com os movimentos sociais são progressistas, mas os 

documentos que o institucionalizam internamente não seguem essa mesma direção. Pode-se 

ver a síntese desse processo na fala de um dos Sujeitos da Pesquisa: 

 

 “Se observarmos os processos de institucionalização, tem sempre algo fundante 

e a primeira turma suas ideias, a utopia e todo processo de institucionalização se 

não é observado vai se perdendo esse colorido. Imagino que daqui um tempo não 

                                                           
1
 Para a aprovação de um projeto no Projeto do Pronera segue o seguinte ritual: demanda do curso por algum 

movimento social, acolhida dessa demanda por alguma IES e aprovação pela Coordenação Pedagógica Nacional 

– CPN do projeto. Que em se afirmando começa os trâmites burocráticos para realização do curso. 
2
 Como o curso é em Alternância e todos os estudantes ficam hospedados em um mesmo espaço. A organicidade é a 

constituição de uma estrutura de organização participativa que vai desde as questões administrativas do dia a dia 

até discussões sobre concepção do Curso. Essa organicidade era composta por Núcleos de Base, Grupos de 

Trabalho e Coordenações gerais onde todos das Turmas eram envolvidos e no caso das Coordenações eleitos 

pelos colegas.  
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se lembrará de quando é que tudo começou, onde é que se começou a 

Licenciatura em Educação do Campo, o que tem a ver a quinta, a sexta a décima 

turma com o que foi a primeira turma da Via Campesina. Esses são os processos 

de institucionalização você vai ganhando em estrutura e perdendo em utopia.” 
1
(Sujeito Coordenador A). 

 

Assim é a partir de conceitos advindos da trajetória de Antonio Gramsci como Estado 

Ampliado, Hegemonia e com discussões teóricas práticas como a Educação do Campo e do 

axioma da luta de classes e construção de projetos societários, aliado à perspectiva teórico-

metodológica da Abordagem dos Ciclos de políticas que as tem como arenas de disputas, que 

se investiga a participação dos movimentos sociais na trajetória do curso de Licenciatura em 

Educação do campo da UFMG. A seguir apresentaremos parcialmente o que a pesquisa que 

está em fase parcial vem demonstrando. 

 

 

Considerações Parciais  

 

A pesquisa está em sua fase parcial onde estão sendo realizadas as análises dos dados 

coletados. A análise documental já feita e as impressões das entrevistas apontaram alguns 

indicativos sobre as perspectivas do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFMG 

nessa relação participação/gestão do Curso com os sujeitos. Elencaremos de forma tópica, 

necessitando ainda de discussões mais profundas, pelo menos três questões da trajetória do 

Curso nessa perspectiva. 

A primeira questão se refere ao discurso e prática da Equipe pedagógica do Curso e o que os 

documentos sobre sua institucionalização geraram no percurso da trajetória do Curso. Ao 

passarem pelos departamentos, congregações e outras instâncias internas as propostas do 

Regulamento do curso e do Colegiado deste, chegam nessas instâncias com pontos de vistas 

progressistas, inclusive tentando garantir espaços dos movimentos sociais, mas à medida que 

o curso vai ganhando contornos institucionais os documentos sobre ele revela que a ideia de 

participação vai regredindo, no sentido de manter o que preconiza os Estatutos da 

Universidade, na garantia do equilíbrio com as normas já pré-estabelecidas. Exemplo claro é a 

representação no Colegiado, se na Turma 2005 tinha a garantia da representação dos 

movimentos sociais, agora o que se vê é pura e simplesmente a garantia da representação 

discente. 

                                                           
1
 Entrevista realizada em junho 2014, com uma professora do Curso, membro da Coordenação Político 

Pedagógica/Grupo Gestor da Turma 2008. 
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A segunda questão tópica se refere à constituição do perfil dos cursistas que foi sendo alterado 

no percurso do Curso. Na Turma 2005 o curso era composto por militante dos movimentos 

sociais ligados a Via Campesina, principalmente do Setor de Educação do MST. Já na Turma 

2008 existiu uma abertura para movimentos sociais organizados a partir da Rede Mineira em 

Educação do Campo e até mesmo municípios. Essas duas turmas tinham a presença dos 

movimentos sociais que se apresentavam nas discussões e condução do curso. Esse perfil 

dava uma identidade e vinculação de luta social com as questões do campo o qual ele esteve 

ligado embrionariamente. Na atualidade o que se encontra é um perfil diverso composto 

principalmente por jovens filhos de camponeses e um perfil de “novos” sujeitos que se 

autodenominam movimentos sociais, mas que têm pouca vinculação com as discussões de 

origem da Educação do Campo. Isso tem implicado em baixa participação dos estudantes nos 

rumos do curso e o enfraquecimento dos laços orgânicos entre movimentos e universidade 

nessa mesma direção sobre os rumos do Curso. 

Por fim, a terceira questão e que dialoga com a anterior é a de que é possível afirmar que a 

lógica universalista foi a que imperou no processo de institucionalização do Curso. Por 

questões várias, principalmente de hegemonia política, ao ingressar a Turma 2008, com uma 

heterogeneidade maior de organizações e com complexidade na sua condução, essa 

heterogeneidade foi afirmada como a matriz para a construção de um curso. Mas percebe-se 

que contraditoriamente se fez da heterogeneidade sinônima de universalidade, numa lógica 

“para todos” perdendo desse modo a noção de que em meio ao diverso da segunda turma se 

encontravam movimentos sociais históricos e não sujeitos individuais, e essa lógica sejam por 

ingenuidade, seja por pouca força política ainda no interior da Faculdade de Educação se 

perdeu a oportunidade de pensar um curso melhor estruturado no que tange a 

participação/gestão junto dos movimentos sociais. O que se conseguiu em termos de 

alternativas foi o processo de seleção para os cursistas (restringir entrada de pessoas não 

vinculadas ao campo) e a criação da Comissão Interinstitucional, essa última ainda na busca 

por consolidação como espaço que garanta a participação efetiva dos movimentos sociais. 

Essas considerações parciais nos trazem à tona que o enorme desafio que existe hoje nessa 

questão que envolve os movimentos sociais na condução do Curso.  Se por um lado, os 

trabalhadores, afirmo aqui como trabalhadores os professores engajados nesse processo e os 

egressos oriundos do campo, ainda têm dificuldade em adentrar o público e “ocupá-lo” com 

exemplo as dificuldades institucionais de se de afirmar o Lecampo com suas especificidades e 

contradições. Contraditoriamente por outro lado a classe patronal não tem nenhuma dúvida 
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dos modos de como se utilizar do público, para interesses privados. Não são poucas as 

universidades públicas que mantêm em suas estruturas, campos de experimentação ou mesmo 

um quadro profissional ligado à iniciativa privada e a UFMG não foge a essa regra. 

Desse modo a pesquisa que estamos encerrando vem demonstrando de que é importante na 

Educação e na Licenciatura do Campo aprofundar os estudos sobre a concepção de Estado em 

curso no Brasil e a constituição de políticas públicas a serem desenvolvidas para o campo e 

entender a movimentação existente dentro dessa perspectiva. Pois só assim poderá se afirmar 

um curso de Licenciatura do Campo ou qualquer outra política gestada a partir da 

parceria/luta histórica dos movimentos sociais como reparação das históricas desigualdades 

sociais e que reflita as reais condições do campo, repensando o modo como a Universidade 

compreende participação dos movimentos sociais no âmbito da luta de classes. Dessa forma a 

o Curso ganha força para que se possa para defendê-lo dentro e fora dos muros da 

Universidade. 
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A TRAJETÓRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO 

DESTINADA ÀS CLASSES POBRES NO BRASIL E A GESTAÇÃO DOS 

PATRONATOS AGRÍCOLAS (JUAZEIRO) 

 

Suelly Cinthya Costa dos Santos
1
 

 

 

Resumo 

Este estudo tem o propósito de discutir as interações presentes na experiência histórico-

educacional das instituições destinadas a assistência às crianças pobres sob a ótica do 

utilitarismo, que possibilitaram o surgimento de discursos voltados à ideia de regeneração 

social, mediante processo educativo. No contexto de transformações econômicas e sócio-

políticas da Primeira República, essas ideias culminaram na criação de instituições 

denominadas patronatos agrícolas. Neles, as ideias de utilidade e nacionalismo ganharam 

contornos de prática pedagógica conservadora, como resultado do desdobramento da política 

agrícola, que necessitava de uma mão de obra especializada para atender aos anseios da elite 

do período. 

 

 

1. Tornar uteis as crianças pobres: instituições de assistência voltadas ao ensino 

profissional. 

 

 

A assistência destinadas às crianças pobres e/ou abandonadas existiram no Brasil desde o 

período colonial, marcados pelo caráter missionário e paternalista, a assistência caritativa, de 

inspiração religiosa, predominaram até meados do século XIX, quando as transformações 

sociais culminaram em novo tipo de assistencialismo, associado a uma mentalidade produtiva 

e utilitarista. (MARCILIO, 2006) 

Esse tipo de assistencialismo utilitarista, procurou substituir o paternalismo tradicional, 

preconizados pelos serviços de assistência da Igreja, por um paternalismo de cunho 

econômico, incorporando o enorme contingente de crianças desvalidas ao novo quadro de 

desenvolvimento econômico e social do Estado moderno. 

 Ao longo do século XIX, os problemas envolvendo a exploração do trabalho infantil e a 

existência de crianças abandonadas se intensificaram, principalmente com a descoberta de 

novas fontes de riqueza, decorrentes da revolução industrial. A mão–de–obra infantil era 

considerada barata e propícia à exploração sem nenhum controle por parte das autoridades 

                                                           
1
 Historiadora formada pela Universidade Federal da Paraíba(UFPB), Mestranda pelo PPGH UFPB, e-mail: 

suellycnthya@gmail.com 

mailto:suellycnthya@gmail.com
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competentes, principalmente se tratando das crianças oriundas de famílias pobres. Este fato 

deu ênfase à discussão e à formulação de leis, entre outros recursos, para inibir a exploração 

da mão-de-obra infantil e consequentemente criar mecanismos para proteção da infância 

pobre e desvalida com a criação das políticas sociais. 

Neste sentido, apesar da historiografia republicana e parte dos pensadores da História da 

educação descartarem um direcionamento governamental atrelado a difusão de uma política 

de educação voltada para o mundo do trabalho, foi ao longo do século XIX, que surgiram 

instituições destinadas a controlar o aumento da infância desvalida, decorrente do aumento da 

pobreza nas cidades e no campo, e formar uma mão de obra especializada nas novas técnicas 

industriais, seja no campo ou na cidade. 

Até o século XIX, a assistência institucionalizada as crianças esteve exclusivamente associada 

às Misericórdias. O despertar da consciência pública para a regeneração de jovens 

delinquentes e abandonadas, por meio do trabalho e da reclusão foram muito utilizadas por 

instituições filantrópicas protestantes e católicas, ao longo do século XIX. Durante o período 

imperial, essas casas se multiplicaram e se desenvolveram, principalmente à partir da segunda 

metade do século, como resultado do aumento crescente do número de crianças desvalidas 

que circulavam pelas ruas das maiores cidades do país, começando a causar incomodo e 

preocupação as autoridades.  Nesse momento, surgiu a grande mudança para foi a introdução 

da prática de ensino profissional para os meninos. 

 Após a independência, gradualmente aumentou-se os problemas da criança desamparada, que 

já vinham sendo fruto de preocupações na cidade de são Paulo desde o início daquele século. 

(Marcilio) Ainda em 1805, o governador da capitania paulista, Castro e Mendonça, 

apresentava à Coroa, a criação de uma roda e uma Casa de Expostos, mas acima de tudo, 

desvendava um objetivo maior e novo na assistência as crianças desvalidas, segundo Marcilio 

(2006), pois visava tornar essas crianças “úteis para si e para o Estado”, “os meninos varões 

poderão ser aplicados aos diferentes ramos da indústria, ou mesmo os ofícios mecânicos, 

pelos quais sempre ganharão para sua subsistência” (p.154) 

Alguns estudos apontam os esforços das autoridades no século XIX em dar um 

direcionamento a educação dos menores desvalidos na época. Em trabalho desenvolvido 

sobre a assistência à infância desvalida em Pernambuco no século XIX, Vera Lucia Braga de 

Moura, demonstra o curto período de infância vivenciado por essas crianças, precocemente 

adentravam no mundo do trabalho, como aprendizes em fábricas, oficinas, instituições 

públicas, trabalhos domésticos, como caxeiros, etc. (MOURA, 2003, p. 27). 
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Esse projetos de política pública  de subordinar as misericórdias ao poder público e portanto 

“esvaziar o caráter caritativo de sua assistência”, inspirados na nova mentalidade filantrópico-

científica, surgiram, em decorrência da abolição do tráfico de escravos em 1850, que 

“provocou nas elites o temor de passarem por carências no suprimento de mão-de-obra 

(doméstica e agrícola), mas vinha também do rastro, das duas grandes epidemias que 

assolaram o país, e que deixaram uma legião de crianças órfãs e desamparadas: a da febre 

amarela (1849) e a do cólera (1855).” (MARCÍLIO, 2006, p.193) 

O problema da assistência a esses menores, cresceu muito, principalmente após a outorgação 

da lei do ventre Livre, em 1871, que recomendava que o Estado teria obrigações de recolher e 

criar o filho da escrava, em caso de entrega ou abandono pelo senhor.  

Apesar do Estado passar a assistir à infância pobre, percebemos que o interesse maior estava 

na construção do indivíduo que trabalha e, que preservasse a ordem social vigente, do que o 

direito ao livre exercício da infância. Isso pode ser atestado em vários estudos sobre as 

instituições destinadas à criança desvalida, especificamente nesse trecho sobre o Colégio dos 

Órfãos, instituição criada em Pernambuco no século XIX. 

 

No final do século XIX, a discussão pela regulamentação da assistência a 

infância era pautada de forma conflituosa, especialmente no que toca como 

deverias ser essa proteção. Os decretos da época situavam um conflito, entre 

a proteção à criança desvalida e também a proteção à sociedade. Esses 

decretos postulavam a ideia de que essas crianças, “perturbavam a ordem, a 

tranquilidade e a segurança pública”. Portanto precisava-se proteger essa 

criança que representava, nas ruas, um perigo à ordem pública. Deste modo, 

a criança pobre, desvalida, desamparada agora se situava nos palcos das 

discussões parlamentares, pois a sociedade sentia-se ameaçada. (MOURA 

p.52, 2003.) 

 

Outras instituições criadas para capacitar e instruir os meninos desvalidos foram as 

Companhias de aprendizes marinheiros e as Companhias de aprendizes do arsenal de guerra, 

criadas pelo alvará régio de 24 de março de 1764, incrementadas somente nas últimas décadas 

do século XVIII, particularmente partir de 1779, quando foi regulamentado a admissão de 

educandos desvalidos. Com essas instituições “criavam-se assim uns lócus onde podiam 

encaminhar alguns meninos desamparados, que ali poderiam permanecer por nove anos, até 

completar a maioridade.” (MARCILIO, p.184) 

Com semelhante objetivo de outras instituições que abrigavam o mesmo perfil social de 

meninos, a retórica utilizada era a de transformar esses meninos desamparados em cidadãos 

úteis, oferecendo-lhes educação e um oficio. No entanto, as situações dessas crianças do 
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Arsenal eram adversas, internadas com portugueses degredados, escravos, precárias condições 

de higiene e alimentação insuficiente, o objetivo maior do Arsenal era contar com mão de 

obra barata que pudesse realizar os serviços de que precisava. (MOURA, 2003) 

O resultado de pesquisas desenvolvidas em instituições de assistência ao menor em 

Pernambuco, a solução encontrada para a superlotação em hospitais e colégio de órfãos, eram 

transferir as crianças desvalidas para esses colégios de artífice de guerra, do exército ou da 

Marinha. Essas instituições de amparo, assim como as outras, eram conduzidas pelo 

pressuposto da disciplina, subserviência e trabalho. A instrução escolar se limitava as 

primeiras letras e alguns rudimentos de leitura. O foco da aprendizagem, de fato, acontecia 

pela prática, por meio de diversos ofícios eles pagavam seus custos na instituição. Àqueles 

menores pobres, que viviam na província de Pernambuco mas que não estavam em nenhuma 

instituição, desenvolviam trabalho de caixeiros, fabricavam cigarros, etc. Uma importante 

fábrica de recife que costumava utilizar os serviços desses menores era a Fábrica de fiação e 

tecidos de Madalena, onde eram submetidos a maus tratos e dura rotina de trabalho. Muitos 

menores não eram acolhidos nas instituições de assistência por serem portadores de 

deficiências físicas ou mentais. Outro fator importante, era a de que muitos menores 

desvalidos órfãos ou simplesmente pobres, não eram acolhidos, muitas vezes, às admissões 

ocorriam por pedido de alguém influente, ou por troca de favores políticos. 

Ainda província de Pernambuco, chama-se atenção para o trabalho ligado a agricultura 

desenvolvido na Colônia orfanológica Santa Isabel, estabelecimento onde os menores eram 

mais vigiados, porém o tipo de atividade no campo levava os menores a maior dispersão, 

oferecendo indícios de que os menores procuravam reinventar seu cotidiano (MOURA, 2003) 

A colônia orfanológica santa Isabel foi fundada pelo Barão de Lucena, presidente da 

província de Pernambuco, as escolas agrícolas que se formaram posteriormente tem como 

referência essa instituição de ensino, apesar disso a Colônia Isabel não foi uma escola 

agrícola, a colônia foi apenas uma escola prática de agricultura, ensinando plantação e cultivo. 

Seria parte dos planos da elite açucareira era formar uma mão de obra para formar o mercado 

açucareiro, que estava se modernizando. E incorporar libertos após a Lei do Ventre Livre e os 

filhos livres de mulher escrava, isto é, os ingênuos. 

Podemos afirmar, por meio de diversas instituição similares, que as instituições destinadas a 

infância pobre, no século XIX refletiram um projeto educacional que não atendia as 

necessidades básicas das crianças, e apesar de fornecer-lhes um  aprendizado em ofícios 

proletarizados, urbanos, nada  garantia a continuidade neste oficio durante sua vida, o que 
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acarretava na formação de uma mão de obra transitória entre diversos ofícios nas cidades, 

diferentemente do acontecerá nos Patronatos Agrícolas, os quais tinham uma atenção especial 

por parte do Ministério da Agricultura, por se constituir enquanto projeto não apenas 

assistencial mas  motivado por interesses econômicos,  fundamental para suprir determinada 

demanda de  mão- de-obra num setor especifico de trabalho, o agrícola. 

 

2. O enfoque na assistência social e o nascimento da noção de menoridade 

 

A assistência social é uma expressão nascida na metade do século XIX, com a finalidade de 

amparar os menos favorecidos da sociedade. Portanto a assistência social utilizou valores da 

sociedade capitalista para orientar aqueles que se situavam em condições de abandono e 

transformar-lhes em produtivos para a sociedade. 

As crianças tornam-se um produto precioso para o Estado, não era possível continuar a 

desperdiçar essas vidas humanas, essa perda passa a ser considerada uma perda para o Estado. 

Essa visão de mundo passou a ocorrer em muitas partes da Europa e os Estados nação se 

organizaram no sentido de efetivar medidas higiênicas mais racionais para o cuidado com o 

bem estar das crianças. 

As contribuições realizadas em torno da História social oferecem elementos importantes para 

se ter uma compreensão mais ampla do conceito de infância e menoridade propugnado pelos 

documentos oficiais da Primeira República.  A vertente da História social que nos 

aproximamos nesse trabalho diz respeito àquela que se delineou como renovação ainda nos 

anos 1960, à partir dos trabalhos de E. P. Thompson e da aproximação com a Antropologia, 

foram recolocadas o papel da ação humana na história e as noções de experiência e cultura no 

cerne das análises sobre a ação social (CASTRO, 1997). No período imprimiu-se a educação 

poder de estabelecer o progresso do país e a sua mitificação de ser o elemento responsável 

pela regeneração, percebemos diversos protagonistas tentando impor sua visão de infância, 

nos tribunais, ministérios, academias de medicina, jornais, e finalmente, no Governo 

republicano. 

Segundo Silva Maria Fávero Arend (2010), o primeiro código civil brasileiro sancionado 

pelos republicanos consistiu num instrumento importante para a introdução das normais 

familiares burguesas entre os diferentes grupos sociais do país. O código civi1 de 1916 

determinava a perda do pátrio poder àqueles pais que castigassem demasiadamente o filho, o 

abandonassem ou se os pais praticassem atos contrários a moral e aos bons costumes. 
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Posteriormente, a promulgação do código de menores em 1927, primeira legislação a dar aos 

indivíduos menores de 18 anos um tratamento jurídico especifico, contemplará a síntese dos 

discursos formulados pelas elites durante as primeiras décadas do século XX. 

A intervenção do Estado na construção do conceito de menoridade indica também que essa 

intervenção tinha a educação como um campo de atuação importante onde pudesse pôr em 

prática mecanismos de controle sobre a população pobre, uma vez que os menores pegos em 

delito deveriam ser encaminhados para centros de reforma e educação até completar a 

maioridade. De acordo com o código de menores, aprovado em 1927, os menores de 14 anos 

passaram a ser inimputáveis, em caso de serem autores ou cumplices de um crime, a punição 

caberia aos pais ou tutores que possuíssem sua guarda. As autoridades competentes caberia 

encaminhar esses menores para escolas de reforma, para receberem uma “educação 

adequada”. Como afirma o inciso 2 e 3 no artigo 68, o qual versava sobre os processos penais 

aplicáveis aos responsáveis pela guarda e o destino dos menores infratores:  

 

Se o menor não for abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo de o 

ser, nem precisar de tratamento especial, a autoridade o recolherá a uma 

escola de reforma por um prazo de um a cinco anos. 

Se o menor for abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo 

necessário a sua educação, que poderá ser de três anos no mínimo e sete anos 

no máximo. (DECRETO nº 17.943-A, 1927) 

 

De acordo com essa legislação, sancionada por decreto 17.943, de 12 de outubro de 1927, 

abolia-se o sistema de roda de expostos e procurava dar maior grau de organização e 

racionalidade às instituições destinadas a recolher e criar crianças asiladas. Várias instituições 

foram criadas para abrigar tanto menores expostos quanto abandonados, ou menores 

considerados “vadios”, “mendigos” ou “libertinos” de acordo com a lei. 

O código de menores de 1927 é considerado um marco no que tange à legislação infanto-

juvenil. Esse ordenamento jurídico contempla as discussões que vinham sendo realizadas em 

nível internacional, sobretudo nos Congressos Pan- americanos da Criança, e na sociedade 

brasileira nas primeiras décadas do século XX. Segundo esses discursos formulados pelas 

elites sob a ótica dos ideários do progresso e da civilização, era preciso salvar as crianças e os 

jovens pobres do Brasil do abandono, do ócio e do vício. (AREND, 2003, p. 353) 

 

 

3. Nascimento dos Patronatos Agrícolas 
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O estudo dos patronatos agrícolas traz à tona um debate de escopo moderno, presente ao 

longo do século XIX, e principalmente, no século XX, sobre a forma de intervenção social 

apropriada a esta parcela da sociedade que são as crianças pobres, transformadas em menores, 

nos marcos de uma nova organização da produção econômica e institucionalização dos modos 

de vida, por meio da escolarização.  

Caberia aos patronatos agrícolas inicialmente receber menores de vários tipos diferentes, 

internos na instituição menores denominados desvalidos, vadios ou delinquentes, os menores 

pobres que possuíam pai e/ou mãe eram encaminhados com consentimento da família, as 

quais na maioria dos casos, não tinham condições de cria-las, já os menores considerados 

“delinquentes” eram internos à força na instituição, trazidos por alguma autoridade policial, 

por ser encontrado na rua. 

Na tentativa de solucionar o problema do menor abandonado e conter o fluxo migratório dos 

agricultores para as cidades, a criação dos Patronatos Agrícolas se apresentou como solução 

ideal, relacionada a construção de um projeto de Brasil moderno, voltado à ideologia do 

trabalho, direcionado a uma parcela da população que necessitava “regenerar-se” socialmente, 

como atesta o relatório do ministério da Agricultura indústria e comercio, de 1918: 

 

Em todos os centros populosos cresce, dia a dia, o sombrio exército de 

meninos abandonados, criminosos, e malfeitores do amanhã, pejando os 

tribunais, enchendo as cadeias, em vez de constituírem elementos 

computáveis da economia (...) Dar a mão a essas crianças impelidas a 

ociosidade e ao vício, assegurar-lhes uma atmosfera oxigenada de bons 

sentimentos, prende-las a fecundidade da terra ou habilitá-las à tenda da 

oficina ou de uma profissão é transformar cada uma delas em fator de 

engrandecimento coletivo. (RMAIC, p.141) 

 

 

No contexto de construção da identidade nacional e da educação como redentora dos males 

sociais, essas instituições ganharam contornos de prática pedagógica conservadora, como 

resultado do desdobramento da política agrícola, que necessitava de uma mão de obra 

especializada para atender aos anseios da elite do período. A Sociedade Nacional de 

agricultura, formada por setores da elite não pertencente aos grandes produtores de café, as 

ditas frações dominadas da classe, forneceram apoio técnico e econômico para a criação dos 

patronatos em todo país, com a finalidade de estimular melhorias na produção e incremento 

para sua diversificação, além de participação política naquilo que se consolidaria na 

instituição do próprio Ministério da Agricultura, Indústria e Comercio. 
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Na Paraíba, essa política repercutiu na criação do patronato agrícola de Bananeiras, criado em 

1920 e inaugurado em 1924, com o apoio dos quadros políticos paraibanos provenientes dos 

segmentos oligárquicos, no momento em que se tentava resolver dois problemas: o dos 

menores que perambulavam pelas cidades da capital e do brejo paraibano, e o da preparação 

de uma mão de obra que pudesse auxiliar nas melhorias no combate das pragas agrícolas que 

devastavam os cafezais e algodoais da Paraíba.  

O Patronato Agrícola de Bananeiras foi criado por decreto em 1918, mas as obras para 

edificação do lugar só se iniciaram em 1920, período em que Epitácio Pessoa exerceu a 

presidência da República e Sólon de Lucena, a presidência da Paraíba.   

Os patronatos reuniram recursos de origem diferente para sua instalação, nos documentos 

internos da instituição é possível delinear a atuação de outros agentes na implementação do 

projeto e atuação da assistência a infância pobre do lugar. Como não dispunham de todo 

aparato para efetivar as ações pretendidas, outros agentes foram inseridos no processo de 

instalação do Patronato de Bananeiras, a exemplo do terreno obtido por meio de doação 

estadual, e alguns materiais vieram da Inspetoria contra as secas, a qual forneceu todo suporte 

para instalação do estabelecimento.  Após instalado, outras instâncias governamentais, a 

exemplo da chefia de polícia estadual ficava responsável por localizar os menores que fugiam 

e envia-los de volta para a instituição. 

Sabe-se que o Patronato exigia dos alunos a obediência a regras rígidas de comportamento e o 

cumprimento das atividades estabelecidas por meio de uma disciplina rigorosa. A despeito das 

tentativas da instituição em inculcar valores e construir o modelo de trabalhador agrícola 

nacional, muitos jovens, internados a força no patronato, recolhidos nas ruas de Bananeiras e 

da capital paraibana, evadiam-se do colégio, por meio de fugas ou expulsões. Por meio de 

listas do menores foragidos nos primeiros anos do Patronato, sabemos que eles tinham em 

média 12 a 14 anos, muitas vezes eram recapturados e enviados de volta a instituição. A 

prática de fugas eram muito comuns por isso no intuito de seguir o bom andamento da 

instituição a circular número 10 decretava o desligamento do jovem que estivesse foragido a 

três meses. 

  

Declaro-vos para o efeitos de assentamentos, que os menores foragidos e não 

capturados, dentro do prazo de noventa dias, a contar da data da fuga, devem 

ser considerados desligados desse patronato, e que imediatamente 

comunicareis a essa diretoria, para os devidos fins. Dulphe Pinheiro 

Machado, Diretor. (CIRCULAR n.10, arquivo CAVN, 1923.) 
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Há fortes indícios da existência e incentivo a manifestações de nacionalismo e militarização 

da infância, por meio de certos rituais que deveriam ser obrigatoriamente seguidos com o 

objetivo de interiorizar e formalizar condutas. Comemorava-se todas as datas relativas à 

construção de uma História-Pátria, Descobrimento do Brasil, Proclamação da República, etc. 

O fardamento obrigatório era de tipo militar, sendo utilizado, em todos os momentos de 

atividades, domingos, feriados e dias festivos. 

Considerações Finais 

 

No Brasil são diversas as histórias das crianças, e as formas como eram caracterizadas as 

infâncias estavam relacionadas a condição social a quais pertenciam. Os jovens destinados às 

instituições de assistência e ao ensino profissional eram pobres, e se situavam no limiar entre 

duas perspectivas, a primeira buscava torná-los uteis à instituição e à sociedade, por meio dos 

espaços de formação profissional, a segunda procurava prevenir a suposta periculosidade 

desses menores. Ambas perspectivas também estavam presentes nos Patronatos Agrícolas, 

que se apresentou como parte do movimento nacional de tentativa de construção do 

trabalhador disciplinado e "instauração do ensino rural já defendido pela intelectualidade local 

desde o final do século XIX.” (PINHEIRO, 2005) 

Para entender o lugar social que a criança em cada contexto histórico é necessário investigar 

os discursos que cada época estabelece ao proferir expectativas e ideais em relação a essa 

parcela da sociedade que é a juventude pobre e excluída.  A intenção desse estudo foi 

contribuir para a problemática dos modelos de assistência e educação destinados a esses 

jovens, na construção de um Brasil que se queria ordeiro e moderno. 
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TRAJETÓRIA DE ALBERTINO MARQUES BARRETO: A RELIGIÃO E A 

EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM “HOMEM NOVO” (BRUMADO-BA 1954 

A 1974). 

 

Rui Marcos Moura Lima.
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Resumo 

Este trabalho tem como proposta analisar a trajetória política, religiosa e as ações educativas 

empreendidas por Albertino Marques Barreto, um dos fundadores do Centro Espírita 

Fraternidade, na cidade de Brumado-Ba, no ano 1954. Demonstrando que através da religião, 

o mesmo conseguiu transitar pela sociedade e ocupar vários espaços. Ele tinha na educação o 

seu principal projeto, tanto no âmbito não formal (utilizando o Centro Espírita Fraternidade), 

quanto no formal, a partir do engajamento enquanto vereador, entre o período de 1965 a 1971, 

em que é notório o seu envolvimento com políticas educacionais voltadas para Brumado. Vale 

ressaltar ainda o seu envolvimento com a criação do Ambulatório Médico Bezerra de 

Menezes (1957), a fundação do núcleo da Legião da Boa Vontade - (1964) e o seu 

engajamento no Sindicato de Trabalhadores Rurais (1974), quais se torna perceptível a sua 

preocupação com os sujeitos que encontravam-se socialmente marginalizados. A participação 

de Albertino na sociedade brumadense deixou vestígios que nos fazem perceber as suas 

práticas, motivações por um projeto de construção de um “homem novo”, imbuídos de fortes 

influências do Espiritismo. 

  

 

Espaço e tempo: A Brumado de 1954 e a chegada de Albertino Marques Barreto. 

 

Temos como objetivo principal nesse artigo, apresentar resultado parcial da pesquisa, como 

revisão bibliográfica, arcabouço teórico e metodológico e fontes, em andamento no Programa 

de Mestrado em História na Universalidade Estadual de Feira de Santana.   

Antes de apresentar a pesquisa, faz-se necessário entender a realidade histórica que está posta, 

ou seja, do contexto histórico (a nível local e nacional), buscando compreender de que forma 

as mudanças no âmbito nacional reverberavam na sociedade brumadense e nos sujeitos que a 

compõem. Mas especificamente o sujeito Albertino Marques Barreto, o qual propomo-nos 

traçar um estudo sobre sua trajetória. O recorte temporal que abarca esta pesquisa tem início 

em 1954 até 1974. O ano de 1954 é tomado por ser a Fundação do Centro Espírita 

Fraternidade, instituição através da qual Albertino atuava. Entretanto, será necessário um 

recuo ao final década de 40, para entendermos a sua chegada a Brumado, vindo de Ladário, 

                                                           
1
 Graduado em história pela Universalidade do estado da Bahia – UNEB campus VI, especialista em Educação, 

História e Sociedade pela UNEB Campus IV e aluno do Programa de Mestrado em História – PHG da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – BA, e-mail rui-marcos@bol.com.br. 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
101 

 

cidade situada no estado de Mato Grosso. E vamos até o ano 1974, onde temos sua atuação, 

não somente no espaço religioso e político, mas também no sindical, com participação na 

fundação do Sindicato de Trabalhador Rural de Brumado.  

Munido dessas informações temporais, o contexto histórico pelo qual o Brasil passava nos 

anos de 1940, durante o governo Vargas, era de grande incentivo ao processo de 

industrialização. Para além de o Estado investir na indústria de base (...) tais como a 

Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Companhia Vale do Rio Doce (1942), a 

Companhia Nacional de Álcalis (1943) (MENDONÇA, 2004. P.52). Como também atuou na 

(...) concessão de empréstimos aos empresários industriais com juros menores (...) 

(MENDONÇA, 2004. P.52) permitindo facilidades para que a indústria brasileira se 

expandisse. E é nesse ínterim que a cidade de Brumado passou por mudanças sociais 

significativas, pois a comunidade que era eminentemente rural alterou sua economia, com a 

descoberta em 1939 de uma jazida de magnesita,
1
 mineral que é utilizado como material 

refratário em grandes indústrias, na construção de fornos que suporta alta temperatura. Como 

o Brasil estava vivenciando o surto de industrialização, foi de grande importância à produção. 

Portanto o processo e realidade que Brumado passaria a partir daí estaria de alguma forma 

relacionado a este processo de industrialização de âmbito maior.  A princípio, na cidade só 

acontecia à extração do mineral e o beneficiamento industrial ocorria em Contagem (MG) a 

partir de 1944
2
, mas aos poucos a cidade de Brumado se tornou também sede da indústria com 

o mesmo nome do mineral.  

A cidade tornou-se atrativa pela oferta de trabalho disponível na Magnesita e o funcionamento 

da empresa mudou intensamente o cotidiano e o fluxo de pessoas e viajantes nessa sociedade. 

Utilizando como fonte a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1958), os dados 

apresentados pela pesquisa, nos proporciona uma visão parcial de como estava o contingente 

populacional da época: 

 

A população do município recenseada em 1950 era de 36 631 habitantes, sendo 17 709 homens e 18 

922 mulheres. Declaram-se brancos 18 828, pretos 3 516 e pardos 14 253. Do total da população, 

88,29% se localizam na zona rural. (...) A população estimada para 1957 é de 45 629 habitantes. 

(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1958, p. 92) 
 

                                                           
1
 Datas da descoberta do minério em Brumado retirada do site da empresa Magnesita. 

http://www.magnesita.com.br/a-empresa/historia. Acessado em 18/10/2013. 
2
 Idem, Acessado em 15/08/2014. 

http://www.magnesita.com.br/a-empresa/historia
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  A partir dos dados acima, percebemos que mesmo sendo uma cidade pautada na 

economia rural, com 88,29% da população residindo no campo, cabe levar em conta outro 

fragmento que mostra a produção econômica da extração do minério e entender por que  

Brumado, enquanto espaço urbano que estamos tratando, está sendo vista por nós como o 

motivo do deslocamento e da fixação de Albertino na cidade.  

 

As atividades fundamentais à economia do município são a indústria extrativa 

mineral, que alcançou em 1956 o total de 40 milhões de cruzeiros, e a lavoura 

do algodão, da qual Brumado, cujas terras são propícias ao desenvolvimento 

da cultura, é um dos maiores produtores do Estado. (...) A produção agrícola 

foi superior, em 1955, a 13 milhões de cruzeiros, contribuindo com maior 

valor o algodão, com 6 588 milhões de cruzeiros, (...). (Enciclopédia dos 

Municípios Brasileiros, 1958, p. 92). 
 

O trecho supracitado nos permite perceber o quanto a produção agrícola, em especial o cultivo 

do algodão - Brumado era referência na região - ainda ficava muito distante do que alcançou 

os valores econômicos da extração do minério pela Magnesita. Portanto, a cidade por conta do 

início de industrialização, passou por um processo de modernização como a instalação de 

instituição bancária
1
, também a instalação da luz elétrica, pavimentação e melhoramentos das 

ruas, além de um crescimento substancial de moradias. E é nesse contexto que Albertino 

Marques Barreto chegou a Brumado, como salientou um depoente de 90 anos, Érico Dias 

Lima, (...) ele, apareceu aqui, convidado por um rapaz da Magnesita (...)
2
. 

Dentre essas transformações ocorridas na sociedade brumadense, um grupo de estudiosos do 

Espiritismo, com o intuito de divulgação e prática da doutrina espírita fundou, em 1954, o 

primeiro centro espírita de Brumado, o Centro Espírita Fraternidade. Acreditamos que a 

fundação dessa instituição entra no mesmo contexto de modernização da cidade, pois o 

Espiritismo no seu nascedouro aqui no Brasil, final do século XIX, em seu âmbito da prática 

religiosa, tinha característica ser religião de profissionais liberais,
3
 de intelectuais, de grupos 

                                                           
1
 Na sede municipal funcionam dois estabelecimentos bancários: agência do Banco da Bahia, S. A., e a agência 

do Banco Econômico da Bahia S. A., inaugurados em 13 de outubro de 1954 e 12 de março de 1953, 

respectivamente. (Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1958, p. 94). 
2
 Depoimento de Érico Dias Lima 90 anos, concedido a Rui Marcos Moura Lima em 11  de  fevereiro  de  2011. A 

escolha de Érico Dias Lima, como depoente se deu por conta do seu envolvimento com o Espiritismo na época 

pesquisada e principalmente pelo fato de Érico e Albertino terem sido amigos. 
3
 Ver com mais detalhe em um estudo aprofundado de Sylvia F. Damazio, intitulado de Da Elite ao Povo: 

Advento e expansão do Espiritismo no Rio de Janeiro. Fazendo um grande panorama desde o surgimento do 

Espiritismo na França no século XIX até a chegada ao Brasil e como a doutrina que eram um eminentemente 

elitista, ganha aqui outras características que vinculava ao povo. Em especial sobre a afirmação a cima ver em 

DAMAZIO, 1994. p. 104. 
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sociais mais esclarecidos.  Brumado, nesse período, era uma sociedade de maioria católica
1
 e 

o Espiritismo chegou como uma nova opção de religião. Entre os fundadores, um dos nomes 

que nós destacamos pelo seu percurso de atuação na sociedade brumadense, é do já 

apresentado Albertino Marques Barreto. Notamos que a fundação do Centro possibilitou que 

esse sujeito histórico acessasse a sociedade, permitindo-o ocupar alguns espaços e executando 

algumas ações, que consideramos de fundamental importância para entender a sociedade da 

época, o sujeito estudado e o modelo de sociedade que ele almejava, sendo favorecido com a 

fundação do Centro, um primeiro projeto executado por Albertino de visibilidade e de 

significativa importância para a comunidade, que foi o “Curso de Alfabetização de Crianças e 

Adultos”. 

O interesse pelo percurso de Albertino na sociedade brumadense se deu a princípio com o 

Trabalho de Conclusão de Curso na graduação. A pesquisa teve como objetivo analisar a 

fundação do Centro Espírita Fraternidade e o projeto de educação para a comunidade
2
. E, 

diante do contato com as atas administrativas e as listas de presenças das reuniões na 

instituição, achamos necessário um alargamento de tipos de fontes e a partir daí fomos em 

busca de depoimentos de contemporâneos, como uso da metodologia da história oral e os 

depoentes referenciavam sempre Albertino, direcionando-nos a outras fontes e essas 

encontradas, motivou-nos pesquisar a história desse sujeito.  

O que torna esse estudo da trajetória de Albertino Marques Barreto instigante é como ele 

pensou a sociedade e o homem que a compõem. Em sua atuação como a criação do curso de 

alfabetização, mencionado anteriormente, como também suas ações de assistência social, com 

a criação do núcleo da Legião da Boa Vontade, em Brumado, em 1964, e outros projetos 

voltados para educação na Câmara de Vereadores de Brumado, tendo sido vereador entre os 

anos de 1965 a 1971, também trabalhou no Sindicato de Trabalhadores Rurais, em 1974, 

                                                           
1
 Na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, mencionado anteriormente e que estamos utilizando aqui como 

fonte, por ter sido produzido na época, trás uma informação sobre a composição de cultos religiosos na Brumado 

que nos ajuda a compreender o contexto histórico em que o Centro Espírita Fraternidade em sua fundação. 

Temos que levar em conta que essa pesquisa executada pelo IBGE foi em 1956 e o Centro é mencionado e que 

os cultos religiosos vão além dos descritos no fragmento a seguir, pois espaços de religiões de matrizes africanas 

não são noticiados, mas mesmo assim é um trecho que nos mostra o espaço preponderante que o catolicismo 

tinha a época e assim segue: “CULTOS RELIGIOSOS – A paróquia local tem a invocação de Bom Jesus dos 

Meiras, cuja freguesia data de 1869, sendo uma das mais antigas subordinadas à Diocese de Caetité. (...) Existe 

ainda na cidade, um templo espírita e um templo protestante.” (Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1958, 

p. 92). 
2
 LIMA, R. M. M. Socialismo e espiritismo: educação como prática transformadora – Centro Espírita 

Fraternidade (Brumado-Ba: 1954 a 1964 ) In. Revista Praes: saberes e produção discente / Universidade do 

Estado da Bahia – v.1, n.1, - Salvador: EDUNEB, 2011. 
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como secretário, e nesse espaço a sua participação torna-se relevante quando percebemos a 

sua prática educativa, uma vez que suas filhas estiveram presentes em reuniões de diretoria.  

Quanto ao que foram elencadas acima sobre sua atuação, duas motivações são perceptíveis. A 

primeira é uma preocupação com a assistência material aos sujeitos da sociedade e a segunda, 

a educação esteve presente como um valor, na maioria dos projetos executados e em espaços 

por ele transitado. Nesse sentido, é de nosso interesse, a partir da atuação de Albertino 

Marques Barreto, como já apresentamos se deu em diferentes espaços, entender as intenções e 

motivações que o levaram a criar e executar projetos na sociedade brumadense. Mais ainda: 

quais foram os mecanismos e espaços sociais utilizados por Albertino neste processo? A 

quem esses projetos eram destinados? Com que interesses? 

Diante do exposto, de um sujeito histórico que transitou por muitos espaços na sociedade 

brumadense, ocupando funções e exercendo atividades que tinha por maior foco a educação 

formal e informal, que utilizou do Espiritismo como meio de inserção a sociedade. 

Este estudo é importante, pois busca a compreensão de parte da história de Brumado, 

contribuindo no resgate de sua memória no que diz respeito ao seu processo de constituição 

em um determinado período, formas de vivências e formas pelas quais sujeitos, no nosso caso 

específico Albertino, experimentaram esse tempo. Contribui ainda para uma melhor 

compreensão de Brumado na atualidade, percebendo, através do conhecimento do processo 

histórico, rupturas e permanências pelas ações dos sujeitos.  

E como uma pesquisa se baliza nos objetivos que pretende alcançar, sinalizaremos onde 

queremos chegar. E como objetivo geral, compreender através da trajetória pessoal, 

profissional, política e religiosa de Albertino Marques Barreto, seu projeto de mudança da 

sociedade. 

Diante das análises já executadas com as fontes e da observância de um possível projeto de 

formação baseado na educação, cabe identificar as ações que foram empreendidas por 

Albertino Marques Barreto na execução de tal projeto.  Além de desvelar quais os sujeitos 

sociais atingidos por tal empreitada, também perceber as relações entre as práticas políticas e 

religiosas de Albertino Marques Barreto, no que tange ao fomento à educação do município.  

Cabe agora fazer um breve balanço de obras que nos ajudou a pensar a trajetória de Albertino 

Marques Barreto. Portanto uma obra que consideramos importante sobre o estudo de 

trajetórias individuais, é do pesquisador Carlo Ginzburg, em seu trabalho intitulado de O 

Queijo e os Vermes, que o autor se propõe através do cotidiano de um moleiro, pesquisar o 

contexto histórico da Europa pré-industrial, pois através de uma abordagem historiográfica de 
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redução de escalas, o que caracteriza a micro-história, através da documentação inquisitorial 

do julgamento de Menocchio, foi possível um estudo do cotidiano europeu na época da 

inquisição. Nossa aproximação com esse trabalho está na observância de como Ginzburg 

utiliza das fontes para traçar o percurso de atuação de Menocchio. Notamos que as fontes que 

deram ao autor a possibilidade da análise tão minuciosa foram os arquivos inquisitoriais, mas 

também o que nos desperta atenção é de como Ginzburg analisou as leituras que o moleiro fez 

durante sua vida, de obras que proporcionaram a Menocchio criar a concepção de mundo. E, 

em nosso caso, diante da metodologia apresentada por Ginzburg, buscar nas leituras efetuadas 

por Albertino, do compêndio doutrinário do Espiritismo, e analisar qual era sua concepção de 

educação e homem.  

Buscando uma maior compreensão do método utilizado por Ginzburg na pesquisa sobre o 

moleiro, deparamo-nos com a leitura de Mitos, emblemas e sinais, mais especificamente em o 

capítulo, Sinais: raízes de um paradigma indiciário, (GINZBURG, 1980, p. 143) em que o 

autor chama atenção para com trabalho de investigação do historiador, em que os indícios 

dizem muito no processo da escrita da história. E retornando à questão das leituras do sujeito 

pesquisado, em nosso caso Albertino Marques Barreto, e a literatura básica do Espiritismo,
1
 

procuramos traçar uma linha de análises através dos indícios deixados pelo sujeito em suas 

práticas, como na área da educação e perceber quais foram às leituras que o influenciaram. 

João José Reis, em Domingos Sodré: um sacerdote africano, por meio de uma vasta 

quantidade de fontes, teceu as redes de sociabilidades e poder do liberto Domingos Pereira 

Sodré. Que por conta de sua prisão, acusado de feitiçaria, candomblezeiro e de prestar 

serviços de adivinhação, como também “amansar” senhor, permitiu a Reis caminhar por entre 

os arquivos e manusear fontes que mostravam um fio condutor que desvelava a vida do 

liberto, em suas ações cotidianas de resistência, de comércio, de influência por conta de suas 

habilidades como religioso, sendo possível produzir um trabalho de grande contribuição à 

história da escravidão no Brasil, além de mostrar o Candomblé como religião e meio de 

resistência cultural dos africanos no século XIX na Bahia.  

E por meio da exposição do trabalho de Reis, percebemos a variedade de fontes que o autor 

utilizou na construção da narrativa da trajetória de Domingos Sodré, desde inventários, 

processos criminais a jornais da época, e esse alargamento de fontes foi uma inspiração na 

construção de nosso trabalho. Como também o que torna esse trabalho de uma importância 

                                                           
1
 O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangélico Segundo o Espiritismo (1864), O 

Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1862) (DAMAZIO, 1994, p.47) 
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singular para a nossa pesquisa, a forma pela qual João José Reis organiza a trajetória de 

Sodré, com um processo de construção dos fatos, amarrados ao que as fontes permitem e 

principalmente com Reis preenche as lacunas que as fontes não dão conta de responder, 

através do que Sidney Chalhoub define como “prosa de imaginação” (CHALHOUB, 2010, p. 

204). Consiste em fazer uso das inferências e de alguma forma mostrar como situações e 

ações do Domingos poderiam ser explicadas através das evidências.  O que nos aproxima 

muito dessa prática, vislumbrando na proposta de contar a trajetória de Albertino Marques 

Barreto, pois nem sempre as fontes dão um de total respostas às nossas perguntas, como 

também as lacunas que existem numa investigação histórica e cabem às inferências para dar 

conta de compreender as ações e prática e, principalmente, as relações de sociabilidade do 

sujeito histórico pesquisado.  

Outras duas obras nos ajudam a refletir sobre nosso objeto. Para pensar a educação nos 

espaços informais, como é o caso do Centro Espírita, buscamos diálogo com Thompson em 

Os Românticos, quando aborda que em um curso de alfabetização para adultos nunca os 

alunos devem ser um repositório de informações e que antes daquele espaço eles adquiriram 

suas experiências e que essas experiências devem ser levadas em conta no processo educativo. 

E ainda assevera que “toda educação que faz jus a esse nome envolve a relação de 

mutualidade, uma dialética, e nenhum educador que se preze pensa no material a seu dispor 

como uma turma de passivos recipientes de educação.” (THOMPSON, 1993. p 13). Achamos 

as considerações de Thompson pertinente às nossas análises, pelo curso ter ganhado dimensão 

de escola e ter sito notificado em atas do Centro Espírita Fraternidade, em 1967, com o nome 

de Escola Noturna de Alfabetização “Prof. Leopoldo Machado”. Não estamos colocando 

Albertino como um educador, mas sabemos que pela permanência de suas práticas enquanto 

alfabetizador, o respeito e a dialética com as experiências do outro foi levada em 

consideração. E mais importante do que o método utilizado para alfabetizar, é sim o público 

que esse curso atendia. 

Pensando ainda no curso de alfabetização e nos projetos que Albertino desenvolveu na 

Câmara de Vereadores, o qual sinaliza a Educação como promoção humana. O trabalho de 

Carlota Boto, A escola do homem novo, nos ajudou a pensar na questão da educação como um 

valor e como pode ser aplicada com o intuito de modificar moralmente o indivíduo. A autora 

faz um estudo minucioso do projeto pedagógico pós-Revolução Francesa, baseado no Emílio 

de Rousseau, que tem como preocupação central a transformação moral do homem.  Traz 
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também o conceito de “homem novo”, que utilizado nesse trabalho como uma categoria de 

análise.  

No que diz respeito aos pressupostos teórico-metodológicos, ancoramo-nos na conexão de 

alguns subcampos da história que orientam, por um lado, na escolha dos pressupostos, 

conceitos chave da pesquisa e, por outro, na seleção e no estabelecimento de procedimentos 

técnicos de tratamento de fontes e de coleta de dados, específicos a cada suporte documental 

que utilizamos nessa pesquisa. 

Assim, seguindo a lógica proposta por José D’Assunção Barros na sistematização do campo 

histórico no qual a pesquisa deve estar inserida, levando em conta dimensões, domínios e 

abordagens, estabelecendo conexões entre essas possibilidades de delimitação de 

subespecialidades na disciplina histórica. Desse modo, estabeleceremos intersecção entre a 

História Social e a biografia na perspectiva da micro-história.  

O suporte teórico que consideramos se ancora principalmente na História Social, e temos 

como referência as produções do historiador inglês Edward P. Thompson. A nossa 

aproximação com esse autor se deu por alguns motivos, pois além de ter lecionado na década 

de 1960, em curso para adultos na Inglaterra (EVANGELISTA, 2011, p. 2), proximidades 

com nosso objeto de estudo, como também é visível e declarada em seus trabalhos à 

preocupação com a história vista de baixo. No prefácio do livro A formação da classe 

operaria inglesa, Thompson apresenta ideias de como pensar essa história vista de baixo, 

quando diz: “Estou tentando resgatar o pobre tecelão das malhas, o meeiro luddita, o tecelão 

do “obsoleto” tear manual, o artesão “utópico” e mesmo o iludido seguidor de Joanna 

Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. (THOMPSON, 

1987, p.13)” 

É com essas preocupações que pensamos nossa proposta de fazer história, com a pretensão de 

traçar uma trajetória de Albertino Marques Barreto, homem simples que estabeleceu relações 

diversas com outros sujeitos de seu tempo. Compreendemos que esta trajetória está 

diretamente relacionada com as modificações que suas ações e práticas ocasionaram na 

sociedade que estava inserido. 

Na busca por compreender o acesso de Albertino, vindo de Mato Grosso, a sociedade 

brumadense, e entender o papel que a religião teve nesse processo de aceitação nessa nova 

sociedade é que encontramos uma contribuição de grande importância em Thompson no 

volume II de “A formação da classe operaria inglesa: A maldição de Adão” quando convida-
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nos a pensar sobre o ingresso na religião Metodista como possibilidade de acesso a uma nova 

comunidade.  

 

(...) para o trabalhador migrante, isso possibilitava o acesso a uma nova 

comunidade. (...) Após ingressarem nesta igreja, homens e mulheres 

passavam a se considerar parte de um mundo que, de outra forma, lhes seria 

hostil. (THOMPSON, 1987, p.262) 
 

Entendemos que temos que ter toda ressalva possível, pois quando Thompson faz essa análise 

do acesso a uma nova comunidade, ele leva em conta o processo de conversão dos migrantes 

a religião metodista, e em no nosso caso, acreditamos que Albertino Marques Barreto utiliza 

da fundação e funcionamento do Centro Espírita Fraternidade como meio de acessar a 

sociedade brumadense, pois esse processo facilita a construções de novas relações e 

possibilita o trânsito do sujeito por diferentes espaços.  

 No que diz respeito às fontes, contamos com as atas de fundação e administração do Centro 

Espírita Fraternidade, no período compreendido entre 1954 a 1967 e também atas da Legião 

da Boa Vontade do período de 1964 a 1966, além do estatuto regimental de fundação da 

instituição datado de 1955, esse estatuto somente pode ser encontrado no Cartório de Registro 

de Título e Documentos de Pessoas Jurídicas em Brumado, localizado no Fórum Duarte 

Muniz.  

Quanto às fontes do Centro Espírita Fraternidade e da Legião da Boa Vontade, estão no 

arquivo da própria instituição. Para título de viabilidade, temos cópia de cada material listado, 

cedido por tais instituições. Quanto ao espaço político, contamos com o diploma de vereador 

concedido a Albertino e as atas da Câmara Municipal de Brumado do período que Albertino 

assumiu o cargo de vereador no ano de 1965 até 1971, final de seu mandato, grande 

importância dessas atas de trabalho na Câmara, estão nos pronunciamentos e projetos de 

Albertino relacionado com a educação do município. Por conta de não existir espaço 

reservado para a pesquisa na Câmara foram concedida cópias de três volumes dessas atas. 

Essas registram a atuação do sujeito histórico pesquisado. E, por fim, cópias das atas do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brumado, ano de 1974, que relatam suas ações no 

espaço sindical. Visível é seu objetivo de utilizar o espaço do Sindicato como espaço 

formador, no viés da educação informal e também as questões de suas atuações ligadas a 

outros sujeitos sociais. Tendo em vista que essas fontes definem os espaços e o tempo que 

esse sujeito histórico transitou.  
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Reservamos um parágrafo para abordar as fontes orais, tendo em vista a quantidade 

significativa de entrevistas que nos permitiu uma visão de sua trajetória. Foram feitas onze 

entrevistas, nas quais os sujeitos escolhidos foram pessoas que participaram do convívio 

social e religioso de Albertino Marques Barreto; desde duas filhas, que nos permitiu um maior 

entendimento de suas ações, como também sujeitos contemporâneos à fundação e as 

execuções de projetos ligados ao Centro Espírita Fraternidade, assim como de adeptos do 

Espiritismo na cidade de Brumado.  

Para iniciarmos a reflexão sobre a metodologia no tratar com as fontes, primeiramente, com 

base na leitura de uns dos importantes expoentes sobre a história oral, Paul Thompson, no 

livro A voz do passado: história oral (THOMPSON, 1992.), vemos em sua explanação sobre a 

importância da história oral como mais uma alternativa de fontes que permite ao historiador, 

debruçar sobre alguns temas que somente os documentos ditos oficiais, como os documentos 

escritos ou também as fotos, não dão conta de suprir lacunas, que os relatos de “viventes”, 

possibilitará outro, ou novo olhar. No nosso caso, a pesquisa se iniciou primeiramente com o 

espaço religioso, ao sentimos a necessidade de sair a campo, pois os documentos 

institucionais, no caso do Centro Espírita Fraternidade, ainda eram insuficientes para 

responder algumas inquietações. E Paul Thompson quando discorre sobre a história da 

religião, mostra que a história oral, ainda é tratada pelos historiadores tradicionais, como uma 

fonte marginal, ou mesmo inválida, (THOMPSON, 1992, p.110).  

Outra leitura que nos possibilitou algumas reflexões sobre a utilização da metodologia da 

historia oral, foi o trabalho da pesquisadora Sônia de Freitas, intitulado de História Oral: 

possibilidades e procedimentos, e nesse manual o que mais nos chamou a atenção, que “(...) A 

maior potencialidade deste tipo de fonte é a possibilidade de resgatar o individuo como sujeito 

histórico. (...) (FREITAS, 2002, p.50) e é mais um trabalho que vincula a história oral como 

uma fonte reparadora, que consegue transitar por entre lugares tantos e contar histórias que 

somente com documentos escritos não seria possível, pois sabemos que a escrita foi por muito 

tempo, e se ainda não o é, um privilégio de poucos.   

Grande contribuição para essa pesquisa foi o trabalho de Alessandro Portelli em seu livro 

Ensaios de História Oral quando aborda sobre a estruturação e a execução de uma 

“entre/vistas” (PORTELLI, 2010, p. 221), de como portar diante do narrador, de ter toda a 

cautela quando for abordar sobre assuntos que, muitas das vezes, pode colocar o narrador em 

situação não cômoda, e nesse momento o que pode levar o êxito da entrevista, é o respeito ao 

humano, ao narrador. Mas para nossa pesquisa, uma contribuição singular fica na 
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preocupação de como nós historiadores devemos tratar os indivíduos no processo da pesquisa, 

que eles não sejam somente parte da pesquisa que detém as informações e vamos ao encontro 

somente quando estamos necessitando dessas informações, pois deve haver um retorno, uma 

contribuição do pesquisador para o sujeito, para a comunidade. 

Nossa preocupação é justamente não permitir que haja a “morte das fontes” (PORTELLI, 

2010, p. 224.), pois a pesquisa é uma construção coletiva e para o coletivo. E que a produção 

na academia seja de (...) importância para a sociedade que está em torno, evitando que a 

atividade científica permaneça isolada pelos muros da Academia ou que se torne mero 

exercício de erudição. (BARROS, 2009, p.71) 
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RESUMO 

Residentes em comunidades com alta vulnerabilidade social, sofrem os danos devido à 

insipiência da garantia dos seus direitos básicos, possuem à vinculação de sua imagem às 

problemáticas da violência urbana, principalmente a imagem negativa construída e veiculada 

pela grande mídia, criminalizando, assim, estas comunidades como um todo. Por isto, 

recorrentemente, demandam alternativas quanto à reparação dessa situação agravante, que 

tem potencializado o bulling nas escolas e prejudicado a população adulta quanto ao acesso a 

empregos e outras inclusões. Em atendimento a esta demanda foi elaborado o programa 

“RREVIDH”, consistindo numa tríade de projetos de extensão universitária que une “Rede de 

Vídeo”, “Núcleo de Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas” e “Grêmios Escolares”, 

constituídos com fundamento nos princípios dos Direitos Humanos, objetivando o 

empoderamento de comunidades com vistas à promoção da Cultura da Paz. Nesse artigo 

faremos uma apresentação a respeito da criação e das bases fundantes desse programa. 

 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Mapa da Violência 2013 - Homicídios e Juventude no País, os homicídios 

são a principal causa de morte dos jovens, de 15 a 24 anos, no Brasil, correspondendo a 

39,3% das mortes ocorridas entre a população brasileira, enquanto que nas outras faixas 

etárias os homicídios respondem por 3% dos óbitos. De acordo com os dados, eles atingem 

especialmente os jovens negros, do sexo masculino, moradores das periferias e áreas 

metropolitanas dos centros urbanos. Em virtude disso o Ministério Público lançou a 
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campanha “Conte até 10 nas Escolas – Valente mesmo é quem não briga” objetivando passar 

os ensinamentos da cultura de paz para adolescentes e jovens estudantes. 

Um dos problemas mais recorrentes, enfrentados pelas comunidades periféricas, está 

relacionado à imagem negativa veiculada pelas grandes mídias a respeito dessas 

comunidades. Imagens estas cuja difusão criminaliza, indiscriminadamente, todos os seus 

moradores, tornando-se, portanto, um problema que os afeta, recaindo, inclusive, quanto à 

convivência em sociedade. 

Por exemplo, no caso das pessoas em idade escolar, potencializando o bullyng e para os 

adultos, comprometendo, muitas vezes, a aquisição de emprego. Pois, bastando informar as 

localidades de sua moradia as reações são adversas à sua inclusão nas mais diversas redes 

sociais. Fato que tem sido também, gerador de conflitos tanto no ambiente escolar, quanto na 

comunidade como um todo. 

Considerando essas demandas sociais de atuação no enfrentamento aos conflitos no ambiente 

escolar e na imagem negativa das comunidades periféricas, este trabalho emerge como 

resposta na forma de um programa de extensão universitária que visa à promoção da “Cultura 

de Paz” em comunidades socialmente vulneráveis, e, ainda, com alto índice de Crimes Letais 

Violentos Intencionais (CVLI). Este artigo versa sobre a criação e das bases fundantes da 

RREViDH – Rede Restaurativa Educativa de Vídeos em Direitos Humanos, proposto pelo 

Grupo de Pesquisa TIPEMSE – Tecnologias, Inovação Pedagógica e Mobilização Social pela 

Educação, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nas comunidades alta 

vulnerabilidade social. 

Importa ressaltar que o trabalho proposto pela RREViDH está em consonância com a 

proposta da UNESCO de “Educação do Século XXI” com os princípios estabelecidos para a 

“Justiça do Século XXI” e com a proposta de gestão dialógica,  do atual presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski,  que em entrevista 

afirmou pretender “facilitar formas alternativas de solução de controvérsias, que nem tudo 

seja judicializado, eu me refiro a conciliação, a mediação e arbitragem, de modo que os 

conflitos menores não sejam necessariamente levados ao judiciário e possam ser resolvidos 

pela própria sociedade” (JORNAL NACIONAL, 13/08/14).  

 

    2 – NÚCLEO COMUNITÁRIO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS 
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A justiça restaurativa é um procedimento que pode ser executado tanto na esfera extrajudicial 

ou judicial, que visa a composição de um conflito penal, envolvendo o ofensor, a vítima e a 

comunidade, para restaurar as relações quebradas pelo delito. Dessa forma, qualquer processo 

no qual vítima e o ofensor, e, quando houver necessidade, quaisquer outros indivíduos ou 

membros da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das 

questões oriundas do crime, é um processo restaurativo. Para que essa relação seja eficaz, é 

necessário a participação de um facilitador.  

Destarte, a justiça restaurativa parte de três reflexões básicas, quais sejam: o crime causa 

danos a pessoas e a comunidade; causar danos leva a obrigação; e a obrigação principal é 

reparar o dano. Vale salientar que reparar o dano deve estar intimamente ligado a satisfação 

de todos da relação. Partindo desse ponto, reparar o dano não deve estar obrigatoriamente 

ligada a uma realização material. O que importa, realmente, é que haja um consenso entre as 

partes, daí o perdão poder ser um exemplo de “reparação”, desde que esteja acompanhado por 

uma prestação acordada pelas partes.  

A Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidades define a justiça restaurativa como 

qualquer programa que use processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos, 

podendo incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) 

ou círculos decisórios (sentencing circles). Resultado restaurativo significa um acordo 

construído no processo restaurativo, que incluem respostas e programas tais como reparação, 

restituição e serviço comunitário, objetivando atender as necessidades individuais e coletivas 

e responsabilidades das partes, bem como assim promover a integração da vítima e do 

ofensor. 

Como bem assina Howard Zehr
1
, para compreender a justiça restaurativa é preciso “trocar as 

lentes”. Nessa ótica, a justiça restaurativa inovou em termos de alteridade na teoria do 

conflito. 

 

                                        “O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a 

obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a 

comunidade na busca de soluções que promovem reparação, reconciliação e 

segurança.
2
 

 

 

A Justiça restaurativa é um novo conceito de solução de conflitos; um novo paradigma, que 

dá um novo conceito para a definição de crime e justiça, com uma ideologia transformadora 

                                                           
1
 Howard ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça, p. 170-171. 
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do conflito na medida em que intervém de modo mais efetivo na pacificação das relações 

sociais. 

 

Existem diversos tipos de práticas restaurativas nos casos de índole penal. Destacamos de três 

modelos que constituem a base dos processos de justiça restaurativa: a Mediação Vítima-

Ofensor, que nascem na Europa (Inglaterra, Áustria, Finlândia e Noruega) e América do 

Norte, as Conferências Familiares na Austrália e Nova Zelândia, e os Círculos no Canadá. 

 

Mediação vítima-ofensor – são encontros que envolvem principalmente a vítima e o ofensor 

com a assistência de um facilitador capacitado, objetivando essencialmente construir e chegar 

a um acordo reparador. 

 

    Conferências familiares – nestes encontros, além da vítima e do agressor, se inclui os 

familiares ou pessoas que sejam importantes para as partes, ademais tendem a participar 

polícia ou agentes de liberdade provisória ou assistentes sociais. Os integrantes da família do 

ofensor são essenciais e tem papéis importantes nas conferências familiares. 

 

    Círculos – se amplia o espaço de participação, porque além de incluir a vítima e o agressor, 

estão abertos a qualquer pessoa representativa da comunidade que tenha um interesse em 

envolver-se no assunto. Algumas vezes incluem membros do sistema judicial. Se forma um 

círculo e se vai passando o uso da voz a cada um dos participantes, de tal forma que todas as 

pessoas que formam este tem um tempo para falar e a oportunidade de escutar a todos. Nestes 

encontros se pretende desenvolver consensos entre os membros da comunidade visando a 

solução do problema.
1
 

 

      Os fundamentos da mediação visam criar espaços férteis para discussões dialógicas de 

normas de convivências estabelecidas e por se estabelecer, plantando, assim, sementes do 

protagonismo juvenil em um terreno apropriado ao seu desabrochar, com os estudantes 

exercitando cotidianamente a sua cidadania, participando de um processo de construção 

efetivo e democrático no espaço constituído socialmente à sua formação. Fazendo com que 

estes deixem de ser considerados causadores de problemas e passem a ser vistos como parte 

das soluções.  

                                                           
1
  LARRAURI, 2004, p. 72; TELLO, 2007. 
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    Outro conceito importante trazido pela mediação de conflitos, fundamentada nos princípios 

da Justiça para o Século XXI, é o de “restauração”, que trabalha com o foco em restaurar o 

equilíbrio ao reestabelecer a sensação de segurança perdida
1
. De acordo com o ideal 

restaurativo, as ações realizadas, para resolver os conflitos, não estão centradas na culpa e sim 

na reparação do dano. Não pretendem, portanto, oferecer dor e sofrimento como forma de 

punição ao faltoso, mas sim oportunizar a reparação do dano sofrido, e, se possível, 

reestabelecer os vínculos relacionais dissolvidos. 

    O conceito e a filosofia de justiça restaurativa têm embasado programas sociais dedicados a 

cuidar das vítimas, dos ofensores e das comunidades que os abrigam, e têm orientado para a 

restauração de suas vidas diante da sociedade. Vale salientar que existem diferenças entre a 

proposta retributiva e a proposta restaurativa de justiça. 

    As práticas restaurativas procuram equilibrar o atendimento às necessidades das vítimas e da 

comunidade com a necessidade de reintegração do agressor à sociedade. Procura dar assistência à 

recuperação da vítima e permitir que todas as partes participem do processo de justiça de maneira 

produtiva. Nesse passo é fundamental que a comunidade esteja integrada com as Instituições, com o 

objetivo de promoverem o diálogo para dirimirem conflitos desde o início, trabalhando, nessa ótica 

para a prevenção. 

     2.1 A VÍTIMA, O OFENSOR E A COMUNIDADE: TROCANDO AS 

LENTES PARA A ALTERIDADE:  

     A VÍTIMA: 

     Os estudos relativos aos quadros pós-traumáticos que podem acometer as vítimas 

demonstram que os cuidados a elas necessários transcendem, em muito, a aplicação de 

penalidade ao ofensor. 

     O OFENSOR: 

      O movimento circular e recursivo de estarmos sujeito e objeto nos processos 

sociais tem-nos ajudado a visualizar que os ofensores dos atos presentes são, na maioria das 

vezes, as vítimas dos atos do passado ou, são, até mesmo, um e outro simultaneamente no 

presente. A identificação e a análise dos processos biopsicossociais que contribuem para essa 

mútua interação e influência exigem, de acordo com o marco restaurativo, que intervenções 

outras, além da punitiva, possam contemplar esses indivíduos e, consequentemente, a 

sociedade como um todo.  

     A COMUNIDADE: 

                                                           
1
 Um processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima, o ofensor e/ou qualquer indivíduo ou 

comunidade afetada por um crime participem junto e ativ. 
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     As micro-comunidades que acolhem e circundam vítima e ofensor, singulares ou 

múltiplos, ganham, desde o ponto de vista restaurativo, o status de coparticipes e 

corresponsáveis no processo de construção do ato penal e no processo de restauração da 

vítima, do ofensor, da própria micro comunidade e da sociedade como um todo. No dizer de 

Zaffaroni,
1
 o próprio Estado tem a co-culpabilidade na formação da personalidade do infrator, 

tornando-o estigmatizado e sem perspectivas de ressocialização.  

     Estes conflitos, ao serem redefinidos como situações problemáticas, podem 

encontrar soluções efetivas entre as partes envolvidas, em um “cara a cara”, similar a modelos 

de solução de conflitos (compensatório, terapêutico, educativo, assistencial, etc.) que, 

diferentes do modelo punitivo, têm a vantagem de não serem necessariamente alternativos 

     O objeto de trabalho de implementação de práticas restaurativas nas comunidades, 

consiste em entender o conflito. Esta é uma distinção fundamental. Os aportes da justiça 

restaurativa são complementares ao tratamento dado ao delito pelo Estado. A pena não dirime 

o conflito, objeto maior dos programas restaurativos. Alguns autores sugerem até a mudança 

de nomenclatura, de pena para resposta. Na verdade, o que se deseja é que o infrator responda 

pelo ato delituoso de maneira humana e eficaz, que possa traduzir uma resposta positiva tanto 

para o infrator como para a sociedade, trabalhando na prevenção de delitos. 

      A oportunidade de a vítima expor seus sentimentos e percepção relativos ao dano 

sofrido, de fazer perguntas que compulsoriamente invadem seu cotidiano e de dizer do 

impacto que o trauma causou a si e /ou aos seus têm sido aspectos entendidos como relevantes 

para uma atitude reflexiva e reparadora do ofensor e para a restauração da vítima onde se 

possa trabalhar “o homem e suas sombras”, enquanto sujeito, fazendo com que a resposta 

final pela consequência da situação problema, seja construída num modelo de alteridade, 

ecológico (do cuidar de seu ambiente, de si e dos outros), holístico,reflexivo, dando um novo 

sentido de reconstrução da subjetividade, longe da repressão exacerbada que enaltece a 

castração do homem, abordando sempre, uma cultura de paz. 

 

     3 – GRÊMIO ESTUDANTIL E MEDIAÇÃO ESCOLAR 

 

                                                           
1
 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 

Trad. Vânia Romana Pedrosa e Almir Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1989. p. 96. 
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Como era de se esperar, as escolas tem refletido a violência vivida pela sociedade, entretanto 

acreditamos ser possível reduzir a violência quando não a reproduzimos e quando 

encontramos soluções pacíficas para resolver os problemas cotidianos. Entendemos que a 

mediação escolar, como ideologia norteadora das ações dos grêmios estudantis, pode se 

constituir como uma importante via alternativa para a resolução de conflitos em contexto 

escolar. 

    De acordo com ISA – ADRS e MEDIARE (2007) a mediação é um: 

 

“Processo de natureza não adversarial, confidencial e voluntário, no qual um 

terceiro imparcial (mediador) facilita o diálogo e a negociação entre duas ou 
mais partes e as auxilia na identificação de interesses comuns, complementares e 

divergente, com o objetivo de mantê-las autoras das soluções construídas, 

baseadas no consenso, no atendimento de interesses e necessidades e na 

satisfação mútua”. 
 

A mediação encontra-se entre o rol das modalidades de controle social, através de um modelo 

restaurativo e conciliatório onde se busca analisar o conflito em si tendo como foco de 

intervenção a relação entre as partes através de um processo negociado que visa a instauração 

de um acordo que seja bom para ambas as partes. Na mediação um mau acordo não é 

interessante, visto que dele podem resultar futuros e mais nocivos conflitos. 

De acordo com  Zapparolli e Júnior (2008, pág. 347) “O objetivo da mediação não é 

necessariamente a obtenção de um acordo, mas a transformação do padrão de comunicação e 

relacionamento dos envolvidos, com vias a um entendimento”. Garcia et al (2009, pág. 158) 

nos trazem que “ao todo, podemos dizer que a mediação de conflitos tem quatro principais 

objetivos: a solução de conflitos, a prevenção de conflitos, a inclusão social e a paz social” e 

Sales e Alencar (2008, pág. 5464) complementam:  

 

“Os outros objetivos da mediação, como a prevenção da má administração dos 

conflitos, que possibilita o tratamento adequado do problema e a mantença dos 

vínculos afetivos entre as partes é primordial, bem como a busca da inclusão 

social e da paz social.  

 

Acreditamos que a mediação em seu sentido amplo pode contribuir para a pacificação dos 

espaços escolares e para a humanização das relações. Tendo em vista que proporcionam a 

possibilidade de enxergar o outro, ação que normalmente não conseguimos fazer quando 

estamos em meio a um conflito interpessoal. A mediação traz um novo olhar para o conflito, 

encarando-o como uma preciosa oportunidade de aprendizagem emocional e social.  
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Sua implantação traz técnicas que contribuem para que a escola deixe de ser meramente 

conteudista e passe a trabalhar com a autonomia, o controle emocional e o protagonismo 

juvenil. Gerando valores e aprendizagem para toda a vida, através de uma educação 

transdisciplinar que leve em consideração o indivíduo como um todo e que busque educar 

com vistas à implantação de uma cultura de paz. Weil (2002, p. 38) nos traz que: 

 

“A visão holística é, pois, uma consciência cósmica, de natureza 

transpessoal, transocial e transplanetária, integrando esses três aspectos 

numa perspectiva mais ampla. O estudo e a administração da paz, por isso, 

devem ser o resultado de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, ou 

seja, um esforço de integração dos vários saberes que a humanidade 

desenvolveu em sua história”.  

 

A UNESCO acatou o Relatório da Comissão Internacional para a Educação que considera o 

“aprender a conviver” como um dos pilares da educação para o século XXI. Sob essa 

perspectiva entendemos que há uma necessidade de nos afastarmos do modelo escolar onde o 

ensino é meramente conteudista, onde importa apenas preparar os alunos para o vestibular e 

para o mercado de trabalho. Pois “Esse ensino, confundido com educação, é muito deficiente. 

E piora, à medida que se desenvolve a fragmentação do conhecimento em especialidades e 

subespecialidades [...]” (Weil, 2002, p. 39). 

Conscientes de que para alcançarmos resultados mais efetivos em toda a escola, no que diz 

respeito à melhoria dos espaços de convivência é imprescindível que a implantação do projeto 

se dê em níveis institucionais, permeando a cultura da escola no que se refere à solução de 

conflitos. Buscando abordar o tema da indisciplina e da violência de forma transdisciplinar e 

transocial, visando incluir toda a equipe docente e de funcionários da escola, juntamente com 

os alunos, na reflexão e discussão por caminhos de mudança que visam o estabelecimento de 

uma escola mais segura e de uma cultura de paz. 

Dessa forma, adotar atitudes preventivas dentro da escola implica em mudar não apenas a 

visão e a atitude dos alunos sobre os conflitos enfrentados e sobre o controle das suas próprias 

emoções. Implica no estabelecimento, pelos docentes, de práticas educativas que visem a 

restauração das relações rompidas durante o conflito e por uma política institucional que 

enxergue além da punição, que trabalhe com a responsabilização e com a reparação de danos.  

 

Outro modo de entremear as lições emocionais no tecido da vida escolar 

existente é ajudar os professores a repensar como disciplinar os alunos que 

se comportam mal [...] esses momentos são oportunidades ideais para o 

ensinamento às crianças das aptidões que lhe faltam – controle de impulso, 
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explicar os sentimentos, resolver conflitos – e que há melhores maneiras de 

disciplinar do que a correção (GOLEMAN, pág. 286, 2001). 
 

De acordo com CAPPI 
1
: 

 

“O conflito é inerente ao ser humano […] é ligado à diversidade, logo à 

possibilidade de escolha: havendo duas opções diferentes, uma será 

provavelmente incompatível com a outra, gerando-se assim um conflito”. 

Tal afirmação nos leva a perceber a importância dos conflitos na mudança 

do status social vigente. Tendo em vista que eles surgem na medida em que 

as pessoas divergem de opiniões e anseios em relação a assuntos comuns. 

Dessa forma “[...] atrelar o conflito à diversidade nos permite percebê-lo não 

somente como problema, mas também como oportunidade, possibilidade de 

crescimento, meio pelo qual alcançar novos patamares de existência”. 

 

Essencialmente os grêmios estudantis são constituídos para servirem de elo de ligação entre 

os anseios do corpo docente e discente da escola, normalmente composto por estudantes que 

se caracterizam como líderes natos. Nesse diapasão, acreditamos que um grêmio que possua a 

consciência despertada para a necessidade de se manter relações de convivência dialógicas, 

que respeite a pluralidade de mundos que convivem dentro do espaço escolar e atue como 

agentes multiplicadores da tolerância e da cultura de paz, possui muito a agregar na 

construção de uma escola e de uma sociedade mais segura e livre. 

 

     4 - REDE DE VÍDEO 

 

Um dos problemas mais recorrentes, nas comunidades periféricas, está relacionado à imagem 

negativa veiculada pelas grandes mídias a respeito dessas comunidades. Imagens estas cuja 

difusão criminaliza, indiscriminadamente, todos os seus moradores, tornando-se, portanto, um 

problema que os afeta, recaindo, inclusive, quanto à convivência em sociedade. Por exemplo, 

no caso das pessoas em idade escolar, potencializando o bulling e para os adultos, 

comprometendo, muitas vezes, a aquisição de emprego. Pois, bastando informar as 

localidades de sua moradia que se tem reações avessas à sua inclusão nas mais diversas redes 

sociais. Fato que tem sido, gerador de conflitos na comunidade como um todo e desembocado 

nas escolas. 

Isto porque, além de eleger um grupo social para visibilizar negativamente, o que facilita 

oferecer um só “tipo de pacote”, reduzindo seu custo de produção, treinando à sua audiência, 

ainda assume um problema metodológico-conceitual, como por exemplo, normalmente, 

reduzem a temática da violência a um problema meramente criminal e/ou policial, 

                                                           
1
 CAPPI, Riccardo, Mediação e Prevenção da Violência, p. 28. 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
121 

 

apresentando-o portanto de forma sempre parcial, sem a devida compreensão da sua 

complexidade, marginalizando comunidades como um todo. Sendo necessário, então, uma 

espécie de alfabetização para mídia. Conforme já dizia Paulo Freire, 

 

[...] a questão fundamental que se coloca a nós, qualquer que seja a 

inteligência da frase ‘alfabetização em televisão’ não é lutar contra a 

televisão, uma luta sem sentido, mas como estimular o desenvolvimento e o 

pensar críticos. Como desocultar verdades escondidas, como desmitificar a 

farsa ideológica, espécie de arapuca atraente em que facilmente caímos. 

Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão, 

da sua ‘sintaxe’ que reduz a um mesmo plano o passado e o presente e 

sugere que o que ainda não há já está feito. Mais ainda, que diversifica 

temáticas no noticiário sem que haja tempo para a reflexão sobre os variados 

assuntos. (2000, p. 49) 

 

Frente a esse cenário e a partir de diversas discussões em busca de alternativas para enfrentar 

esse problema, foi que pensamos em incluir na RREVIDH a proposta de ensino, aos 

estudantes e demais membros da comunidade, de criação e difusão de vídeos na web que vão 

de encontro às formas estereotipadas de representação da identidade das comunidades. Neles 

deverão ser registrados as ações de lazer, esporte, cultura e arte vivenciadas no cotidiano das 

comunidades, bem como os depoimentos e aprendizagens desenvolvidas pelos núcleos de 

práticas restaurativas e pelas atividades dos grêmios na mediação escolar.  

 

"Os movimentos sociais e culturais se mobilizam através da internet em 

torno de direitos que consideram fundamentais. [...] Tornou-se palco da luta 

contra-hegemônica, onde movimentos insurgentes, sociais, políticos e 

culturais se encontraram para legitimar e alcançar suas bases sociais fazendo 

reconhecer globalmente as suas ações . Lá referenciam suas demandas, 

contam suas histórias, denunciam seus opressores e potencializam suas bases 

sociais de apoio". 
 

Dessa forma, entendemos que a proposta da rede de vídeo vem ao encontro das 

demandas atuais dos movimentos sociais e das necessidades das comunidades que vivem em 

situação de alta vulnerabilidade social. Na medida em que a rede de vídeo fornece subsídios 

que irão potencializar as suas lutas e ações, bem como dar visibilidade às potencialidades, a 

alegria e a diversidade existente nesses lugares que são omitidas pela grande mídia.  

 

II – CONCLUSÃO 

 

Assim, acreditamos que a tríade composta pela “Rede de Vídeo” na web, juntamente com os 

“núcleos de práticas restaurativas” e Grêmios Escolares organizados numa perspectiva de 

núcleos restaurativos possui um forte caráter potencializador dos movimentos que visam 
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disseminar as ações de garantia dos direitos humanos e de implantação de uma cultura de paz. 

Considerando que a RREVidH se pretende potencializadora de mudanças, de onde fazem 

parte indivíduos consciente dos seus direitos e obrigações.  

É esperado também que a rede de vídeo possibilite o favorecimento da emergência de meios 

alternativos para divulgar problemáticas referentes à violação dos direitos humanos e que 

ofereçam subsídios para uma boa convivência. Auxiliando no processo de reconfiguração da 

nossa atuação nas atividades judicativas cotidianas exercidas nas instâncias informais de 

julgamentos dos nossos relacionamentos cotidianos e no espaço escolar.  

Além disso, as redes de vídeo aliadas ao uso das TICs podem desenvolver um movimento 

contra-hegemônico forte de luta pela garantia e efetivação dos direitos dos que militam e dos 

beneficiários da militância pelas causas sociais. Pois como salienta Góes (2007): 

Para tanto será fomentado aos participantes dos núcleos de mediação de conflitos e dos 

grêmios estudantis se utilizem da rede de vídeo como ferramenta aliada à defesa da dignidade 

humana e para a disseminação dos conceitos da justiça restaurativa na comunidade e nas 

escolas. Considerando que essa junção ampliará as fontes de consulta e o debate a respeito da 

necessidade de abertura de canais de comunicação alternativos, tendo em vista o 

reconhecimento dos direitos humanos como fundamentos de sua existência. 
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Resumo 

O trabalho abordará a participação das principais lideranças do empresariado industrial e o 

seu envolvimento no projeto de aprendizagem industrial no Brasil. Partindo da análise de 

documentos como atas de reunião, relatórios e correspondências, por exemplo, analisaremos a 

participação dos intelectuais orgânicos da indústria no projeto político-pedagógico que 

culminou com o sistema de aprendizagem industrial. Para tanto, também consideraremos as 

relações sociais entre Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde Pública, e os 

industriais. Levando-se em conta, como ressaltou Pierre Bourdieu, que o sistema de ensino 

colabora, significativamente, na reprodução estrutural das relações de força, acreditamos que 

o trabalho apresentará contribuição relevante para um debate sobre as formas de violência 

simbólica que, estrategicamente, o capital exerce sobre o trabalho no exercício cotidiano de 

luta/manutenção da sua hegemonia sobre as classes subalternas.      

 

 

1 – Educação profissionalizante para o operariado fabril: um projeto político-

pedagógico do capital industrial 

Oficialmente, o ensino industrial iniciou no Brasil com a criação, pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, através do decreto do Presidente Nilo Peçanha em 1909, 

das Escolas de Aprendizes e Artífices. Tal medida, porém, não tinha como finalidade 

incentivar o desenvolvimento industrial, mas sim contribuir para a redução dos problemas 

sociais decorrentes da urbanização
1
. Um ponto interessante que cabe ressaltar é que foi 

somente em 1934, com o surgimento da Superintendência do Ensino Industrial, que as 

associações privadas dos industriais puderam colaborar com o projeto de criação das escolas 

profissionais (SCHWARTZMAN, 2000, pp. 247-248).  

                                                           

 Doutorando em História Social pelo PPGH/UFF, sob orientação da Profª. Dr.ª Sonia Regina de Mendonça. 

Email: mauriciomargalho@yahoo.com.br  
1
 Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Justificava o ensino profissionalizante como medida para 

resolver problemas do crescimento urbano, que colocava as classes trabalhadoras a mercê dos vícios, ociosidade 

e criminalização devido à falta de oportunidades. Criar oportunidades para os filhos das classes proletárias era, 

portanto, uma política do Estado com a finalidade específica de combater os referidos problemas sociais 

(SCHWARTZMAN, 2000, p. 247). Devido aos limites do recorte cronológico desse artigo, não aprofundaremos 

a análise sobre a Primeira República. Para maiores detalhes, vide a tese da Professora Sonia Ribeiro – 

Doutoranda pelo PPGH/UFF.    

mailto:mauriciomargalho@yahoo.com.br
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A conjuntura da década de 1930 criou condições que favoreceram a participação mais ativa 

dos intelectuais orgânicos do empresariado industrial nas agências da sociedade política, o 

que viabilizou sua maior atuação no projeto do Governo Vargas para atender as demandas do 

capital industrial e suas frações pela formação de uma mão de obra devidamente preparada 

para a rotina do trabalho fabril. Disso decorreu um engajamento dos industriais na formação 

dos operários que trabalhariam em suas indústrias. Esse processo de educação objetivava, 

também, fazer com que as classes subalternas introjetassem em seu modus vivendi os valores 

difundidos pelas classes dominantes.    

Fazendo uma contextualização sociocultural com a forma como se dava a ação das lideranças 

industriais nas agências do Estado capitalista do pós 1930
1
, podemos afirmar que o projeto de 

aprendizagem industrial consubstanciava as ideias autoritárias e paternalistas das classes 

dominantes no campo de uma sociologia da educação voltada para assegurar a reprodução 

cultural e social características das relações de força entre o capital e os trabalhadores 

urbanos.  

De acordo com o pensamento das classes dominantes e dirigentes pró-industrialização que 

ocupavam o bloco no poder, o crescimento do parque industrial brasileiro não dependia tão 

somente da produção de aço, máquinas, equipamentos, energia elétrica e petróleo, assim 

como do investimento em meios de comunicação e transporte – era essencial que houvesse 

um projeto político-pedagógico do Estado capitalista voltado a formar e disciplinar a mão-de-

obra que trabalharia nos parques industriais. Além de investir em infraestrutura, era preciso 

educar e disciplinar os portadores da força muscular que formariam o proletariado fabril nos 

anos 1930 e 1940.   

Em análise a respeito da condição do ensino industrial na Primeira República, o ministro 

Capanema escreveu que este era o menos “fértil” da vida escolar brasileira. Faltava-lhe 

sistematicidade, uma vez que era desprovido de um plano capaz de firmar-lhe uma diretriz e, 

portanto, uma ordem. Acrescentava, ainda, que a rede escolar destinada ao ensino industrial 

era “falha e reduzida, não crescia de acordo com as exigências da indústria.” (CAPANEMA, 

apud SCHWARTZMAN, 1983, p. 364). As lideranças orgânicas do empresariado fabril viam 

a educação sob o prisma das transformações econômico-sociais decorrentes do gradativo 

                                                           
1
 A formação de bancadas classistas na Assembleia Constituinte e na Câmara dos Deputados, a crescente 

influência dos industriais nos conselhos técnicos e consultivos e o modus operandi dos representantes de seus 

aparelhos privados de hegemonia nos órgãos governamentais são indicativos da crescente participação das 

classes e frações industriais no Estado. Isso resultou na organização dos porta-vozes do capital industrial em 

blocos de pressão que atuavam, também, no interior das agências do Estado-governo, participando e 

influenciando na formulação das políticas públicas.  
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deslocamento do eixo dinâmico da economia do setor rural para o polo produtivo de base 

urbano-industrial. Acreditava-se que o Estado exerceria função estratégica nas políticas de 

aprendizagem industrial. Segundo ressaltou Euvaldo Lodi, 

 
Temos de preparar o homem para a nova paisagem física e social emergente no 

Brasil, que não será apenas o resultado de tendências incoercíveis, a soma dos fatos 

consumados, mas resultante de um propósito racional, a consequência de um plano 

inteligente. Formar homens de que o Brasil necessita, eis a tarefa da educação. Esta 

tarefa compreende o estudo e a proposição dos fins, a escolha e o aperfeiçoamento 

dos métodos e a instituição dos órgãos adequados (LODI, apud: MOURÃO, 1992, 

pp. 83-84).  
 

É importante observar a participação dos aparelhos privados do capital industrial na 

formulação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Convém ressaltar que 

as relações sociais entre Euvaldo Lodi e Gustavo Capanema antecedem a nomeação do último 

à pasta da Educação e Saúde Pública. As correspondências políticas constituem uma rica 

fonte para análise do capital social presente nas relações interpessoais do grupo Lodi. Em 

carta postada do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1933, Jurandir Lodi, irmão de 

Euvaldo Lodi, escreveu ao Gustavo Capanema
1
, então interventor federal interino no Estado 

de Minas Gerais. Na carta, Capanema era informado que Euvaldo Lodi ouviu e participou de 

algumas conversas que permitiam deduzir que Capanema seria “convidado para a pasta da 

Educação.”
2
     

As correspondências analisadas descortinam uma relação de proximidade entre Euvaldo Lodi, 

Jurandi Lodi e Gustavo Capanema. O capital social acumulado por Euvaldo Lodi, através de 

sua rede de relações, era bastante valioso para qualquer político. Não descobrimos as fontes 

de informação sobre a provável indicação de Capanema a pasta da Educação, contudo, poder 

dispor dessa informação confidencial dava grande vantagem no jogo político. Em telegrama 

para Euvaldo Lodi, datado de 13 de dezembro de 1933, Gustavo Capanema escreveu:  

 

                                                           
1
 Ao tomar posse no governo do Estado de Minas Gerais em setembro de 1930, Olegário Maciel convidou 

Gustavo Capanema para ser seu chefe-de-gabinete. Participando de revolução de 1930, aos 30 anos Capanema 

foi nomeado secretário do Interior de Minas Gerais no governo Olegário Maciel, Presidente do Estado de Minas 

Gerais (1930-1933) (SCHWARTZMAN et all, 2000, p. 41 e segs.). Exercer a função de secretário do Interior 

significava ser o chefe de polícia. Para maiores detalhes, vide o livro de Simon Schwartzman, Helena Maria 

Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa. A biografia presente no Dicionário Histórico-Biográfico 

Brasileiro também é uma rica fonte de informação. As correspondências políticas da FVG/CPDOC serão citadas 

em notas de rodapé. As demais fontes usadas serão arroladas de forma mais detalhada na bibliografia.       
2
 CPDOC, FGV-RJ. Arquivo Jurandir Lodi. GC b / LODI, J. Rolo 04. Fot. 0389 a 0390.  
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meus agradecimentos pelas generosas demonstrações [de] apreço com que me 

distinguiu e através das quais pude avaliar a lealdade, devotamento e desassombro 

de sua ação pública. (...) Continuarei, com prazer, as suas ordens.
1
   

  

A respeito de Euvaldo Lodi, as relações sociais dele deixam transparecer a questão dos 

vínculos dos empresários industriais com agentes na sociedade política. Em carta confidencial 

escrita a Gustavo Capanema, em 09 de dezembro de 1933, E. Lodi abordou as articulações 

políticas que ocorriam na Constituinte. Mencionou uma crise ministerial, que tinha como 

protagonistas Oswaldo Aranha e Afrânio de Mello Franco. A análise da correspondência não 

permitiu esclarecer a qual crise ministerial se refere o industrial mineiro. No entanto, fica 

evidente a função estratégica do deputado constituinte como um dos aliados do Governo 

Provisório no Legislativo. Na carta o deputado Lodi informou a Capanema que esteve com o 

Oswaldo Aranha e que este “declarou que, estando o governo a agir mais para a direita, 

entendeu, por motivos de ordem pessoal, salvaguardar-se com a entrega da pasta; mas que 

isso não implicaria oposição ao Getúlio [Vargas], a quem continuaria a apoiar.”
2
   

No que se relaciona aos princípios do ensino industrial, o Estado Novo fez as adequações do 

mesmo aos limites do Autoritarismo. A Constituição de 1937 manteve o antigo destino do 

ensino industrial em seu aspecto mais relevante, que era o de educar os “menos favorecidos” 

para o exercício de uma função específica no mundo do trabalho. Para tanto, conforme 

estabelecia a lei, 

 
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a este 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações profissionais.
3
 

 

Ao fazer um balanço do ensino no Brasil durante o quadriênio de 1932 a 1936, o boletim do 

Ministério da Educação e Saúde deixou evidente o caráter fortemente classista com o qual seu 

projeto político pedagógico estava “ancorado”. O ensino era discriminado em duas 

modalidades: comum e especial. O ensino comum era formado pelo primário e secundário. 

Sua finalidade era “a formação geral do homem e do cidadão.” O ensino especial, por sua vez, 

objetivava “dar a criança, ao jovem ou ao adulto, a iniciação ao trabalho ou maior habilitação 

                                                           
1
 CPDOC, FGV-RJ. Arquivo Euvaldo Lodi. GC b. / LODI, E. Rolo 04. Fot. 16. 

2
 CPDOC/FGV-RJ. Arquivo Gustavo Capanema. GC b Lodi, E. Microfilme: rolo 04, fot. 378. 

3
 Constituição de 1937, artigo 129. apud  SCHWARTZMAN et all, 2000, p. 248.   
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para ele, revelando as tendências da vida econômica ou social do povo, segundo o 

desenvolvimento que apresente, em cada modalidade.”
1
  

O projeto do Estado Novo tinha o Ministério da Educação e Saúde Pública como a “ponta de 

lança” no processo de dominação sociocultural do capital sobre o trabalho. Tratava-se de 

conformar as mentalidades e criar um sentimento de brasilidade que viesse de encontro às 

diretrizes do Estado Autoritário. Somava-se a isso a construção/organização de uma 

identidade específica para o trabalhador que se coadunasse com os fundamentos do Estado 

Nacional Autoritário. É preciso considerar que em um Brasil ainda predominantemente rural, 

a educação profissionalizante era um fator estratégico para que as áreas industriais tivessem 

maiores condições de absorver as massas rurais, incorporando-as gradativamente ao 

operariado urbano-industrial.  

A implementação da aprendizagem industrial pelo Estado Novo não ocorreu sem conflito de 

interesses no que se relaciona aos responsáveis por arcar com o ônus pelo processo. Em 

reunião do conselho diretor e da diretoria da Federação Industrial do Rio de Janeiro, 

realizada em 19 de janeiro de 1938, Júlio Pedroso de Lima Júnior ressaltou que o Ministério 

da Educação e Saúde Pública estava elaborando um projeto de lei que instituiria o ensino 

profissional nos estabelecimentos industriais – as expensas destes. De acordo com a 

determinação do Ministério, o ensino aos aprendizes da indústria não poderia ser inferior a 

décima parte do seu operariado. De acordo com essa diretriz política da gestão Capanema, o 

ensino profissional aos aprendizes tornava-se responsabilidade do empregador, que deveria 

realiza-lo “dentro da própria organização industrial.” O processo de aprendizagem deveria ser 

concluído no período de dois a quatro anos.
2
  

Raul Leite, presidindo a reunião, reclamou do ônus que tais medidas representavam para as 

fábricas. Ressaltou, ainda, que acarretariam “grandes inconvenientes de ordem 

administrativa” na vida das empresas. A secretaria da FIRJ foi encarregada de organizar junto 

aos industriais “uma atitude harmônica em defesa dos interesses comuns.” 
3
 As evidências 

disponíveis na ata mostram o conflito com o Ministério Capanema no que se refere a ter 

recaído sobre os industriais a responsabilidade dos custos e da organização da aprendizagem 

industrial.   

 

                                                           
1
 Vide boletim do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.  

2
 Ata de Reunião da Diretoria e Conselho Diretor da FIRJ, 19 de janeiro de 1938. pp. 04-05. 

3
 Idem, p. 05. 
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2. O ministério Capanema, as associações industriais e a educação industrial 

Conforme ressaltou Helena Bomeny, Gustavo Capanema manteve-se na pasta da Educação e 

Saúde Pública durante onze anos
1
 e, em sua gestão, ele tomou o cuidado de agregar  

em torno de si uma linhagem de homens ilustres nos campos da educação, da cultura 

e das artes, deixando-nos a responsabilidade de avaliar as políticas e projetos ali 

implementados, a despeito das estrelas de primeira grandeza
2
 que compunham a 

constelação do poder ministerial (BOMENY, in PANDOLFI, 1999, p. 137).   

 

A participação política dos empresários industriais no Ministério Capanema pode ser 

mensurada quando observamos que Jurandir Lodi era diretor da Divisão de Ensino Superior 

no Ministério da Educação e Saúde Pública. Outro aspecto interessante que convém elucidar é 

a participação das intelectuais orgânicos da indústria na composição social do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial. O relatório da diretoria da Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro (FIRJ), relativo ao exercício de 1943, registrou como ocorreu a organização 

política dos órgãos dirigentes do SENAI.  

Por meio do seu conselho diretor, cabia a FIRJ o direito de escolher seus representantes no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Como mandatários da referida agência da 

sociedade civil foram escolhidos Antônio Lacerda de Menezes, Eduardo Pederneiras e João 

Baylongue
3
. O Ministério da Educação e Saúde Pública era representado por Otacílio Negrão 

de Lima, e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por seu turno, era representado 

por Oswaldo Carijó de Castro
4
. 

Aprovado pelo decreto nº 10.009, de 16 de julho de 1942, o regimento interno do SENAI 

normatizou a respeito dos critérios para a composição seu conselho regional. Foi estabelecido 

que, no Distrito Federal, o Conselho Regional do SENAI na capital federal seria formado pelo 

Presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
5
, de três representantes dos 

empregadores das atividades produtoras da capital federal, por um delegado no Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, e um representante do Ministério da Educação e Saúde 

                                                           
1
 Exercício de 26/07/1934 a 30/10/1945. 

2
 Entre os intelectuais que compunham o ministério Capanema, destacamos Alceu Amoroso Lima – o qual 

consagrou-se mais tarde com o nome de Tristão de Ataíde – Anísio Teixeira, Carlos Drummond de Andrade, 

Jorge de Lima, Lourenço Filho, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Rodrigo de Mello Franco e Villa-Lobos. 

Apesar do seu vínculo social com a vanguarda intelectual da época, como os modernistas, os pioneiros da Escola 

Nova, além de músicos e poetas, é importante não perder de vista, porém, o caráter coercitivo do Ministério da 

Educação e Saúde Pública – resultando na perseguição aos comunistas, no fechamento da Universidade do 

Distrito Federal, instituição de ensino superior onde atuavam setores liberais da intelectualidade do Rio de 

Janeiro (1935-1939). O Ministério Capanema apoiou, ainda, a política nacionalista repressiva contra “às escolas 

dos núcleos estrangeiros existentes no Brasil” (BOMENY, in PANDOLFI, 1999, p. 137).       
3
 J. Baylongue era representante, na FIRJ, do Sindicato das Indústrias Mecânicas e do Material Elétrico. Vide 

Relatório da Diretoria da FIRJ, exercício de 1943, p. 03.  
4
 Idem, exercício de 1943, p. 05.  

5
 O presidente da FIRJ era o empresário industrial Euvaldo Lodi.  
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Pública.
1
 Na condição de representante de frações do capital industrial no Estado capitalista, é 

pertinente apresentar alguns aspectos do pensamento de Euvaldo Lodi a respeito da educação 

industrial. Segundo a análise de Lodi, a educação no Brasil não acompanhou  

 
as transformações econômicas e sociais e, pois muito menos, contribuiu 

construtivamente para orientá-las segundo suas tendências naturais. Com efeito, não 

é possível negar, por mais que desejemos (...), que a educação tem sido, desde então, 

quantitativamente deficiente e qualitativamente inadequada. A industrialização 

pouco se beneficiou da escolaridade, fazendo-se mesmo independentemente ou a 

despeito dela (LODI, apud MOURÃO, 1992, pp. 82-83).      
  

No pensamento social das lideranças das frações do empresariado industrial do período, era 

consenso que deveria haver uma política educacional voltada especificamente para a 

formação e qualificação da mão-de-obra fabril. Com a finalidade de atender tais demandas, o 

governo federal criou estabelecimentos de ensino para qualificar o operariado, formando 

escolas de aprendizagem industrial. Essas escolas eram frequentadas por trabalhadores 

menores de idade. Provenientes dos estabelecimentos industriais, tais instituições de ensino se 

caracterizavam por seu horário reduzido, posto que o trabalho escolar propriamente dito 

ocupava uma ínfima parcela de seu período letivo, “destinando-se a outra parte ao trabalho 

próprio do operário” (CAPANEMA, apud SCHWARTZMAN, 1983, pp. 364-365).    

Dava-se, deste modo, uma clara distinção das classes dominantes entre o trabalho manual 

desempenhado pelo operariado fabril e o trabalho mais intelectual realizado por trabalhadores 

cujo trabalho não seria explorado nas fábricas. O projeto político-pedagógico de criar o 

SENAI uniu os interesses de grupos industriais vinculados a diferentes setores. Em discurso 

pronunciado na Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade de São Paulo, em 21 de 

outubro de 1948, o empresário Valentim Fernandes Bouças afirmou que  

 
Data de poucos anos a instituição de escolas industriais mais positivas, e a própria 

indústria teve de compreender que devia operar diretamente no campo do ensino 

técnico. Tive oportunidade de formar ao lado de Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi 

na tarefa da criação do órgão que superintende estas escolas, o SENAI e a 

apreciação do panorama, ainda não modificado fundamentalmente, leva-me a 

exortar todos quantos se interessam pelo progresso industrial do país a que 

concorram na medida de suas forças pela difusão do ensino e da técnica entre nós 

(BOUÇAS, 1955, p. 163).  

 

A organização dos empresários industriais em blocos de pressão formados a partir da 

organização/mobilização de seus aparelhos privados de hegemonia e sua maior inserção nas 

agências da sociedade política resultou na maior intervenção do Estado capitalista na 

                                                           
1
 Idem, exercício de 1943, p. 05.  
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educação industrial. O sentido da intervenção governamental na formulação do SENAI surgiu 

como uma resposta às solicitações das frações do capital industrial pela formulação de um 

projeto que viesse de encontro às expectativas dos intelectuais orgânicos representantes dos 

industriais. Como, por exemplo, Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen e Valentim Bouças. 

É preciso ter em conta que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está 

profundamente vinculado ao projeto do Estado Nacionalista Autoritário de colocar-se como 

árbitro nas relações entre capital e trabalho. Assegurava as condições socioculturais 

necessárias para a formação de técnicos habilitados a trabalharem nas fábricas. Considerando 

que os mais jovens costumam ser mais suscetíveis ao aprendizado das novas tecnologias, as 

escolas absorveriam o público entre 14 e 16 anos. No dia 07 de março de 1943, em discurso 

pronunciado em Volta Redonda, Getúlio Vargas afirmou que a transformação vivenciada pela 

industrialização básica
1
 no Brasil exigia 

 
o trato de uma questão pessoal. E a formação de técnicos. O Serviço de Ensino 

Industrial instituindo escolas de fábrica [daria], dentro de pouco tempo, um número 

avultado de trabalhadores e especializados, e a rede de 200 escolas profissionais 

[iria] preparando jovens de 14 a 16 anos para as atividades que o desenvolvimento 

das indústrias comporta. Deste impulso, em que colaboram o Governo e as empresas 

privadas, constitui padrão o Liceu Nacional do Rio de Janeiro (VARGAS, 2004, p. 

104).   

 

Considerando que o sistema de ensino contribui para assegurar a reprodução das relações de 

força entre as classes, a reprodução social da força de trabalho industrial passava, 

obrigatoriamente, pela sua reprodução cultural no âmbito escolar. A violência simbólica 

perpetrada pelo Estado capitalista contra frações do proletariado urbano-industrial se iniciava 

no processo de ensino industrial, educando e disciplinando os jovens para as condições de 

exploração impostas pelo capital industrial. Os empresários industriais se engajaram na 

formação de sua mão-de-obra. Ciente das demandas das classes e frações industriais, o 

governo de Getúlio Vargas realizou uma política de estruturação do ensino profissional, com 

o objetivo de formar o operariado fabril de que o país tanto necessitava. Para tanto, contou 

com o apoio dos setores produtivos da indústria (MOURÃO, 1992, p. 84).  

A Segunda Guerra Mundial, ao dificultar as importações para o Brasil, contribuiu para a 

“decisão do Presidente da República de criar um sistema nacional de preparação de mão-de-

obra para a indústria” (MOURÃO, 1992, p. 84).  Cumpre elucidar que a guerra obstaculizou a 

importação, inclusive, de técnicos estrangeiros responsáveis pelos trabalhos especializados 

                                                           
1
 Referência às indústrias de base. Nesse caso, Vargas refere-se especificamente ao setor siderúrgico.  
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nas unidades fabris. As classes dominantes engajadas no projeto de formação de uma 

indústria de base perceberam que formar e qualificar no país o operariado seria a solução para 

esse problema. Para isso, havia mister a organização de um sistema de ensino voltado 

especificamente para tal projeto político pedagógico.    

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial capacitaria o operariado, dando-lhe o 

conhecimento técnico-industrial que o habilitaria a ter um elevado desempenho no campo da 

produção fabril. Nesse sentido, as palavras de Euvaldo Lodi são muito elucidativas para que 

possamos compreender como intelectuais orgânicos dos industriais, atuando junto das 

agências da sociedade política como o SENAI, expressavam esse pensamento. Dentro dessa 

perspectiva, Euvaldo Lodi escreveu que 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial deu (...) aos operários o 

conhecimento técnico, para que possam produzir mais e melhor. [Estava] criando 

técnicos para o Brasil. É uma obra que surgiu da iniciativa individual e já está feita. 

Seu desenvolvimento depende do tempo e de mais nada (LODI, apud MOURÃO, 

1992, p. 163). 

 

O Estado assumiu a função de árbitro nas questões culturais. Isso passava, inevitavelmente, 

por uma intervenção mais incisiva na educação. O sistema de ensino industrial preparava os 

alicerces para que as escolas industriais se constituíssem como verdadeiros laboratórios onde 

os “jovens aprendizes” eram disciplinados para atuar no espaço da fábrica. Assim, o SENAI 

assegurava as condições didáticas e pedagógicas para que a aprendizagem industrial 

perpetuasse a posição social ocupada por esses jovens – filhos de trabalhadores, no mundo do 

trabalho.  

Em reunião conjunta da diretoria e conselho diretor do Centro Industrial do Rio de Janeiro 

(CIRJ), realizada no dia 1º de outubro de 1942, Euvaldo Lodi, presidente do CIRJ, deu ciência 

que o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários se encontrava “em pleno 

funcionamento, com a constituição de seus órgãos técnicos, no Departamento Nacional e nos 

Estados de” Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. 

Segundo informou Lodi, com a finalidade de atender a demanda por uma força de trabalho 

capaz de produzir nas fábricas engajadas na economia de guerra, o SENAI instituiu cursos 

emergenciais voltados especificamente “para preparação, em curto prazo, de operários para as 

indústrias.” 
1
  

                                                           
1
 Ata de Reunião da Diretoria e Conselho Diretor da CIRJ, 1º de outubro de 1942. p. 03.   
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A intervenção dos representantes capital industrial em aspectos relacionados à formação de 

operários mais qualificados para o trabalho fabril passava, também, pela ampliação da 

alfabetização no Brasil. Sem isso, a formação de técnicos-industriais não seria factível. O 

plano político-pedagógico voltado para a alfabetização em massa foi traçado no começo do 

Governo Provisório. O “decreto nº 21.731, de 15 de agosto de 1932, a Cruzada Nacional de 

Educação foi declarada de utilidade pública.” A alfabetização passou a ser considerada como 

um “elemento básico para a solução de todos os problemas políticos e sociais do Brasil” 

(BICA & CORSETTI, 2011, p. 01). 

Evidências disponíveis na ata de reunião da diretoria e conselho diretor do Centro Industrial 

do Rio de Janeiro, realizada em 1º de outubro de 1943 e presidida por Euvaldo Lodi, 

incentivou os filiados a adquirirem bônus de guerra destinados a angariar fundos para 

financiar a Cruzada Nacional de Educação, cuja finalidade central era promover a 

alfabetização no Brasil.
1
 Ao obter títulos que ajudariam a fornecer recursos destinados à 

alfabetização, os industriais usavam parte de seu capital para ajudar o Governo nessa 

campanha.   

As associações de classe industrial auxiliavam no financiamento do ensino industrial. O setor 

produtivo industrial contribuiu na arrecadação para manter o SENAI. Em 22 de outubro de 

1943, os membros do CIRJ foram comunicados por seu presidente, durante reunião, que a 

Confederação Nacional da Indústria estava “examinando uma nova forma de arrecadação 

para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.” O novo método de arrecadação 

consistiria em uma única taxa, “aplicada sobre a folha de pagamento das empresas sujeitas ao 

SENAI.” Com isso, seria encerrado o antigo modo de arrecadação, de dois cruzeiros por 

empregado.
2
       

Em última análise, através de suas agências da sociedade civil os empresários industriais 

influenciaram a formulação de muitas diretrizes políticas do governo Vargas. No que se 

relaciona a aprendizagem industrial, a influência das lideranças orgânicas dos industriais na 

formulação das políticas está registrada nas atas e relatórios do Centro Industrial do Brasil e 

da Federação Industrial do Rio de Janeiro – por exemplo. Evidências adicionais encontradas 

nos relatórios da diretoria da FIRJ mostram que empresários vinculados a esse aparelho 

privado ocupavam cargos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.  

                                                           
1
 Ata de Reunião da Diretoria e Conselho Diretor da CIRJ, 1º de outubro de 1943. p. 01. 

2
 Ata de Reunião da Diretoria e Conselho Diretor da CIRJ, 22 de outubro de 1943. p. 01.  
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O relatório da FIRJ afirma que o SENAI funcionava em todo o território brasileiro, 

“produzindo os frutos que o progresso da mão-de-obra e a emancipação econômica do Brasil 

estão, constantemente, a exigir.”
1
 O êxito do SENAI, segundo o relatório, consistia na 

instalação de seus cursos em vários Estados do país, contando com a colaboração dos 

industriais do Brasil. No que tange ao Conselho Regional do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial que funcionava no Distrito Federal, a jurisdição do mesmo abrangia 

os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Era presidido por Euvaldo Lodi – então 

presidente da CNI e da FIRJ – auxiliado no conselho do SENAI por Antônio Lacerda de 

Menezes, Eduardo Pederneiras e João Baylongue, representantes de sindicatos filiados a FIRJ.   

Tinham assento no conselho do SENAI na capital federal, outrossim, Oswaldo Carijó de 

Castro e Octacílio Negrão de Lima – representantes, respectivamente, do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministério da Educação e Saúde Pública. Os 

representantes das empresas de transporte também ocupavam o espaço político dentro do 

SENAI. Consta do relatório da FIRJ que José Moacyr de Andrade Sobrinho, “Diretor da 

Divisão de Ensino e Seleção da Estrada de Ferro Central do Brasil”
2
, colaborava para que a 

aprendizagem industrial pudesse atingir seus objetivos.  

Em termos mais precisos, a sociologia político-pedagógica dos porta-vozes do capital 

industrial e suas frações assegurava a reprodução sociocultural de um operariado mais 

qualificado para o trabalho nas indústrias. A aprendizagem industrial educava agentes dotados 

de um conhecimento técnico que os direcionava especificamente para o trabalho no espaço 

social da fábrica, confirmando a reprodução social característica da condição histórica dos 

operários.      
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VISÕES DA CLASSE TRABALHADORA NA SOCIOLOGIA E NA 

HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA. 

 

Hugo Damasceno de Araújo.
1
 

 

Resumo 

O presente trabalho visa discutir as concepções construídas sobre a participação política da 

classe trabalhadora por pesquisadores nos âmbitos da historiografia e da sociologia, através de 

uma revisão bibliográfica dos estudos sobre trabalho no Brasil contemporâneo. Autores como 

Francisco Weffort, Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, Marcelo Badaró Mattos e Sônia 

Regina de Mendonça são visitados e revelam diferentes e conflitantes visões sobre a relação 

entre a classe trabalhadora e a política. O estudo explora os conflitos entre as diferentes 

concepções e as suas consequências para os estudos sobre esta temática. O problema que se 

coloca para esses estudiosos é o da ascensão da classe trabalhadora ao posto de ator 

significativo no cenário político brasileiro, desencadeando interpretações que, para alguns 

desses intelectuais, desembocam em uma adoção quase inquestionável do conceito de 

cidadania. 

 

 

Inexiste, em Gramsci, o intelectual “sem 

vínculos sociais” mesmo porque, para ele, 

intelectual é, antes de mais nada, o homem 

de ação, que organiza a vontade coletiva 

do grupo ao qual pertence ou se filia. 

Sonia Regina de Mendonça. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho resulta de uma revisão bibliográfica que visitou algumas obras 

construídas pela sociologia e pela historiografia brasileiras e que abordam, de um modo geral, 

o problema da constituição da classe trabalhadora como ator político significativo no cenário 

nacional. O estudo visa confrontar as concepções construídas sobre a participação política da 

classe trabalhadora pelos intelectuais abordados, de modo a perceber algumas das suas 

conseqüências para os estudos acadêmicos e para as lutas sociais em geral. Busca-se delinear 

a desconstrução deslegitimadora de uma certa perspectiva responsável pela tentativa de 

naturalização da ordem social vigente e redução das lutas dos subalternos ao contexto estrito 

da luta pela cidadania liberal democrática, o que compõe o quadro mais amplo do que Maria 

Lúcia Neves denomina de “nova pedagogia da hegemonia”. 

Podemos encontrar em Virgínia Fontes uma síntese bastante ilustrativa deste processo: 
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A perpetuação da violência de classe se duplica pela disseminação de envolventes 

malhas tecidas por entidades cosmopolitas voltadas para o convencimento, tentando 

dissuadir a classe trabalhadora pela repetição ad nauseum de que este é o único 

modo de existência possível.
1
    

 

Este trecho é de relevante utilidade na medida em que, em algumas obras aqui citadas, fazem 

um imenso esforço para “encapsular” as lutas dos trabalhadores no seio restrito da luta por 

direitos, por cidadania, evitando toda e qualquer formulação que possa vir a extrapolar estes 

limites. Este aspecto consta do processo que segundo Virgínia Fontes difundiu a concepção 

do capitalismo como horizonte insuperável para intelectuais e para as organizações populares. 

 

Visões da classe trabalhadora. 

 

No interior da tendência supracitada localiza-se o estudo da Historiadora Ângela Maria de 

Castro Gomes em seu trabalho “A Invenção do Trabalhismo”, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas. É assim que logo na epígrafe da obra a autora coloca um texto do jornal Echo 

Popular e afirma que o mesmo interpreta a luta operária na Primeira República como luta por 

direitos, para ser um “bom cidadão” e para que as outras classes reconheçam o seu valor. Vale 

destacar que esta interpretação da luta perpassa toda a obra de Ângela Gomes, não se 

restringindo à sua epígrafe ela faz um grande esforço para evitar dizer que os operários 

poderiam lutar com o objetivo de superar o capitalismo. Coloca a ação dos trabalhadores 

sempre dentro do plano das aspirações liberais democráticas, até quando fala de socialistas e 

anarquistas. 

A autora diz se inspirar em E. P. Thompson e nos seus estudos sobre a Formação da Classe 

Operária Inglesa e em W. Sewell que, segundo ela, afirma que, na França, o desenvolvimento 

da consciência da classe operária esteve muito mais no ritmo da política que no 

desenvolvimento das relações de produção. 

Este esforço em colocar a formação da classe trabalhadora como um processo histórico mais 

ligado à política do que à economia busca abrir caminho para a afirmação da autora de que 

“...o processo pelo qual a classe trabalhadora se configurou como ator político foi fruto de um 

projeto articulado e implementado pelo Estado, projeto este que pode ser chamado aqui de 

‘trabalhismo’ brasileiro”.
2
  

                                                           
1
 FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo. Pg. 14 

2
 GOMES, Ângela Maria de Castro. Pg. 23. 
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Nítido está que, para Gomes o grande sujeito a ser considerado é o “Estado” e não a classe 

trabalhadora.  

Contraditoriamente a autora critica os que abordam a proposta de participação política do 

trabalhismo como “proposta do Estado”, o que, segundo Ângela “omite os laços profundos 

que a partir da década de 1940 se construíram entre classe trabalhadora e Estado no Brasil”.
1
  

Opondo-se a esta negação da condição de sujeito histórico à classe trabalhadora, Virgínia 

Fontes afirma que as modificações no aparato de Estado e as recomposições das entidades 

empresariais também são resultado do esforço de lutas da classe trabalhadora
2
, portanto, 

pode-se mesmo estranhar e refutar a concepção de Estado adotada pela autora, uma vez que a 

mesma o restringe a algumas de suas faces aparentes, Como Getúlio Vargas e o ministro 

Marcondes Filho, chegando mesmo a dicotomizar o Estado e o patronato e jamais explorando 

as ligações profundas que os unem. Podemos ir além, pensando com Virgínia Fontes para 

desconstruir o argumento de Ângela Gomes e afirmar que a ação capitaneada por governo 

Getúlio Vargas além de não ser o responsável por trazer os trabalhadores à cena política, pode 

ela mesma ser pensada também como conseqüência das lutas dos trabalhadores. 

Enfim, a classe trabalhadora brasileira constitui-se para a atuação política significativa não 

exclusivamente pela ação do Estado, como quer Ângela Gomes, mas pelas lutas travadas ao 

longo de décadas de enfrentamento. É a própria classe que, ao constituir-se, impõe ao Estado 

o desenvolvimento de novas estratégias de dominação. 

Outra tese que compõe a argumentação de Ângela Gomes diz que no contexto da assim 

chamada “Era Vargas” a Lei de Segurança Nacional, o fracasso da ANL e a liquidação da 

Intentona Comunista “tornaram a repressão implacável e a manutenção de qualquer tipo de 

resistência impossível”.
3
  

Assim estaria, em princípio, tolhida toda e qualquer possibilidade de ação independente da 

classe trabalhadora durante o Estado Novo. 

Melhor dizendo, nas palavras da própria autora, “a repressão ao comunismo tornaria inviável 

qualquer tipo de ação independente surgida do interior da classe trabalhadora”.
4
    

Testando esta formulação teórica generalizante de Ângela Gomes, Marcelo Badaró Matos em 

Greves Sindicatos e Repressão Policial, contesta a tese da ausência de organização autônoma 
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da classe trabalhadora, mostrando que, no Rio de Janeiro, as greves fugiram ao controle 

estatal. 

Ângela Gomes apresenta o que, segundo ela, é o argumento que perpassa de forma geral a 

bibliografia que trata das relações entre Estado e classe trabalhadora no Brasil, adotando para 

o eixo do seu trabalho a noção de que há um pacto entre estes dois atores no seio do Estado 

Novo.  

Esta idéia de pacto entre trabalhadores e governantes em torno da proposta trabalhista que 

teria origem, segundo Ângela Gomes, na concessão da legislação do trabalho, que seria 

recebida pela classe trabalhadora como dádiva, é contestada por Marcelo Badaró com o 

argumento de que foi preciso muita luta por parte dos trabalhadores, pelo menos no lócus que 

a sua pesquisa privilegiou, para que esses direitos trabalhistas fossem efetivados na prática. 

Para os sujeitos pesquisados por Badaró, ao invés de dádiva, a legislação trabalhista 

constituiu-se como conquista.  

Outras pesquisas poderão confrontar esta tese de Ângela de Castro Gomes com a experiência 

da Classe trabalhadora. A idéia de pacto poderá ser substituída, pela noção de conflito, de luta 

de classes. 

A estratégia do Governo Vargas, portanto, não trouxe os trabalhadores à cena política e 

alguns estudos já demonstram que houve mais conflito do que a noção de pacto pressupõe. 

Representou sim uma tentativa de disciplinarização da classe trabalhadora que, como em 

qualquer contexto de construção de hegemonia, sofreu a reação dessa mesma classe 

trabalhadora. 

Uma crítica contundente à obra de Ângela de Castro Gomes é construída pelas mãos de Sônia 

Regina de Mendonça. Em artigo publicado na coletânea Lutas Sociais , Intelectuais e Poder, a 

autora afirma que a visão de Estado de Gomes é “tradicional”, “acrítica”, “liberal” e “despida 

de qualquer conteúdo classista”, que sua concepção de classe é “dicionarizada” e “não 

marxista”, que apesar de manipular o conceito de classe trabalhadora, jamais admite o 

conceito de classe dominante. 

Sendo menos original do que o trabalho de Ângela Gomes e conservando os seus 

pressupostos teórico-metodológicos, a obra “O imaginário trabalhista” de Jorge Ferreira toma 

a cena a partir daqui. Segundo o autor o seu trabalho tem como objetivo: 

 

Compreender as idéias, anseios, crenças e tradições políticas que, manifestadas com 

vigor pelos trabalhadores, assalariados e pessoas que se definiam como “pobres” ou 
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“comuns”, entre fevereiro e outubro de 1945, assentaram a partir daí, uma maneira 

de acreditar, se definir e se comportar politicamente no Brasil.
1 

Servindo a uma tentativa de reificação de uma imagem positiva de Getúlio Vargas e do 

trabalhismo o trabalho de Jorge Ferreira procura dar a sua contribuição para a contestação da 

força explicativa da categoria populismo assim como para a tentativa de descaracterização das 

explicações calcadas no materialismo histórico e dialético. 

Apoiando-se em uma certa leitura da obra do historiador inglês Edward Palmer Thompson e 

no trabalho de Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira coloca o queremismo como 

“consciência coletiva” da classe trabalhadora no contexto de transição democrática em 1945. 

Indo pelo caminho contrário, Marcelo Badaró infere que as greves por solidariedade 

evidenciam sentimento de pertencimento a uma classe, buscando perceber uma consciência a 

partir de baixo. 

Ferreira explica o sucesso posterior da estratégia do então ministro do trabalho João Goulart 

junto ao movimento operário e sindical no pós 1953, pela retomada da tradição trabalhista. 

“Seu inequívoco sucesso entre os trabalhadores e sindicalistas, portanto, ocorreu porque já 

existia entre eles tradições que permitiram a compreensão de sua proposta”. (FERREIRA, 

2005. Pg. 154). 

No eixo da argumentação de Jorge Ferreira encontra-se a noção de pacto entre o que ele 

chama de Estado e a classe trabalhadora, noção esta tomada de empréstimo da obra de Ângela 

de Castro Gomes. Portanto, os autores e argumentos que utilizamos para problematizar as 

noções centrais do trabalho daquela autora, servem aqui ao mesmo propósito em relação ao 

trabalho de Jorge Ferreira. 

Mesmo não sendo o foco deste trabalho cabe aqui um destaque sobre a concepção de Estado 

que aparece no trabalho de Ângela de Castro Gomes e que é copiado para o estudo de Jorge 

Ferreira. Contrastando com a abordagem de Virgínia Fontes onde o Estado é expressão das 

contradições latentes e da correlação de forças entre as classes sociais e com o trabalho de 

Sônia Regina de Mendonça onde o Estado aparece como expressão dos “conflitos que 

perpassam a vida social nos seus múltiplos sentidos”, sendo impossível nas duas autoras 

pensar Estado sem pensar classe dominante, nos trabalhos de Gomes e Ferreira o “Estado” ou 

as faces aparentes dele, figura mesmo dicotomizado em relação aos grupos sociais 

dominantes. É esta peripécia teórica que permite a Gomes e Ferreira falarem de classe social 
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sem abordá-la na perspectiva da luta de classes e falar de Estado sem situá-lo na perspectiva 

de totalidade. 

Mais profícua, apesar de anterior, é a análise de Francisco Weffort sobre o fenômeno da 

ascensão do que ele mesmo denomina de “massas populares” ao cenário político no pós 1930. 

Inclusive, alguns equívocos cometidos por Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira, como a 

concepção de Estado adotada em seus estudos, recebem a atenção do autor quando em “O 

populismo na política brasileira”, destaca a ilusão de ótica provocada por aquele tipo de 

contexto histórico, referindo-se à liderança: “nessa condição de árbitro, sua pessoa tenderá a 

confundir-se com o próprio Estado como instituição, pois ambos tendem a distanciar-se da 

determinação dos interesses imediatos que, em última instância representam”. (WEFFORT, 

2003. Pg. 78.)  

Assim a essência é tomada pela aparência e a visão de Estado do leitor desavisado de Gomes 

e Ferreira permanece obscura. 

Uma injustiça cometida tanto por Ângela de Castro Gomes como por Jorge Ferreira contra o 

trabalho de Weffort para a qual Sônia Regina de Mendonça chama a atenção, diz respeito à 

idéia de ver o populismo como mera “manipulação de massas”. Claro está na obra de Weffort 

a preocupação em “desvincular o populismo da simples manipulação, fato que Gomes e 

outros autores insistem em desconsiderar”. (MENDONÇA, 2012. Pg. 203) 

Voltando a Francisco Weffort, que praticamente deu vida, numa análise à esquerda, ao 

conceito de populismo, este representa a chave principal de compreensão do fenômeno de 

ascensão das “massas populares” ao posto de ator político significativo. 

As “massas populares” sofreriam a manipulação de governantes que fariam uso de uma crise 

dos setores sociais dominantes para este fim. 

Para o autor, porém, esta manipulação não teria sido possível sem o atendimento de interesses 

reais das “massas populares”. 

Algumas formulações de Weffot também são passíveis de um olhar mais acurado. Um 

exemplo disto é quando ele afirma que Getúlio Vargas “encontrará a maneira de responder a 

todo tipo de pressões sem subordinar-se, de maneira exclusiva e duradoura, aos interesses 

imediatos de qualquer delas”.
1
 É preciso considerar que a não extensão dos direitos 

trabalhistas aos trabalhadores do campo é um sintoma de que, pelo menos no que diz respeito 

aos interesses do patronato rural a contemplação de Vargas foi duradoura. 
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Apesar de entender que a relação do Estado com as “massas populares” entre 1930 e 1964 foi 

de manipulação, Weffotr destaca que as “massas” limitavam o regime pela pressão 

espontânea e pelo nível crescente das suas reivindicações. 

Outra fragilidade da argumentação de Francisco Weffort diz respeito ao fato de ele não dar 

conta da intensa repressão que se abateu sobre os setores mais combativos da classe 

trabalhadora e que abriu caminho para a “manipulação” das “massas populares” no regime 

“populista”. 

Um grave problema da argumentação de Weffort diz respeito a que: 

“As relações políticas que as classes populares urbanas mantiveram com o Estado e as demais 

classes nos últimos decênios da história brasileira foram predominantemente individuais e 

nelas o conteúdo de classe não se manifesta de maneira direta”. (WEFFORT, 2003. Pg. 81.) 

Assim as relações entre as classes se conformariam como relações entre indivíduos. 

Marcelo Badaró contradiz esta noção com o manejo do conceito de luta de classes para 

entender o período pós-1930. 

Insurgindo-se contra as interpretações da classe trabalhadora no contexto acima citado e 

valendo-se de formulações caras ao materialismo histórico e dialético Marcelo Badaró Mattos 

em “Greves, Sindicatos e Repressão Policial” mapeia indícios de que a “legislação sindical 

não bastava para conter o impulso de organização no local de trabalho e o sindicato oficial 

não era o único espaço de organização”. (MATTOS, 2004. Pg. 252) 

Badaró faz um esforço considerável para demonstrar que as motivações das greves iam para 

além de reivindicações de caráter puramente econômico destacando as greves por 

solidariedade e as de natureza política em sentido amplo. 

O autor questiona a idéia presente na obra de Ângela Gomes de que a questão social teria 

deixado de ser “um caso de polícia” para se tornar um caso de política após 1930, 

demonstrando que a repressão policial e os seus dispositivos, inclusive a legislação, no 

período, dão conta de que a questão social permaneceu como caso de polícia, no pós-30, 

quando se chegou a se fazer uso das Forças Armadas, além da polícia política. 

Badaró Mattos destaca a vigilância e a repressão do Estado sobre os sindicatos e a greve, 

dizendo que elas não foram suficientes para evitar ou controlar os movimentos. Critica a tese 

“ainda corrente” que pensa a relação entre Estado e sindicatos apenas do ponto de vista das 

ações restritivas e controladoras da estrutura sindical oficial “não dando conta de explicar (e 

muitas vezes negando sua evidência) o grande número de paralisações, bem como a grande 
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presença de organizações por local de trabalho na preparação, organização e/ou condução de 

muitas greves”.   (MATTOS, 2004. Pg. 267) 

A abordagem de Badaró Mattos é singular em relação, por exemplo, a Ângela Gomes e Jorge 

Ferreira, também no que se refere à metodologia de pesquisa empregada. O método de Badaró 

consiste em testar afirmações de teorias gerais em uma situação histórica particular, abrindo 

mão de generalizações a partir desta questão histórica. O Inverso de Jorge Ferreira que estuda 

cartas de trabalhadores pedindo a continuidade de Vargas no poder sem situar as origens 

destas cartas e daí parte para generalizações sobre a classe trabalhadora no Brasil. 

 

Por concluir 

 

Transitaram pelas páginas deste trabalho três concepções sobre a ascensão da classe 

trabalhadora ao posto de ator político significativo no cenário brasileiro, formuladas por 

diferentes pesquisadores e pesquisadoras, orientados por divergentes abordagens teórico-

metodológicas que levaram a resultados, também singulares. Para além das questões de ordem 

acadêmica, estas obras desdobram em influência significativa para as visões de mundo sobre e 

da classe trabalhadora e sua relação com o Estado e os setores sociais dominantes. Refletem, 

portanto, diferentes projetos políticos, desde uma preocupação de esquerda não marxista de 

Francisco Weffort, inquieto com o processo que encaminhara o país ao golpe civil-militar de 

1964, passando por Ângela Gomes e sua aspiração liberal conservadora, constituinte da nova 

pedagogia da hegemonia, até a atuação à esquerda de Marcelo Badaró Mattos empregando 

com brilhantismo o conceito de luta de classes. 

Outras pesquisas sobre a emergência da classe trabalhadora em outros recônditos do país 

poderão produzir mais interpretações que ajudem a compor o complexo quadro das lutas 

sociais que ensejaram este processo e contribuir para a emancipação dos subalternos e para a 

superação da ordem social capitalista, mas, aí, já não se trata de apenas pesquisar e publicar.  
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POLÍTICA SINDICAL AGRARISTA DO PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO: MEDIAÇÃO E CULTURA POLÍTICA 
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Resumo 

Com o propósito de discutir os temas da mediação e da cultura política a partir do 

estudo da práxis agrarista do Partido Comunista Brasileiro (PCB), o presente estudo 

focaliza a trajetória das orientações pecebistas dirigidas à mobilização dos 

trabalhadores rurais em sindicatos. Para isso, serão analisados os documentos do PCB 

que expressam sua linha política, suas diretrizes e estratégias para atuação no campo, 

além de depoimentos de militantes e memórias. Pretende-se, dessa forma, 

dimensionar a ação do PCB junto aos trabalhadores rurais, compreendendo que nesse 

percurso estão presentes contradições, ambigüidades e conflitos. Supomos que, 

apesar de ter enfrentado problemas de diversas ordens à sua atuação no campo, os 

comunistas contribuíram para que se conformasse uma cultura política organizativa 

que permitiu aos trabalhadores rurais a inserção no mundo da política. 
 

 

O Partido Comunista Brasileiro (PCB), ao longo de sua trajetória política se dedicou 

à mobilização e organização dos trabalhadores, contribuindo para que se firmasse no 

país uma cultura política de esquerda que frontalmente se contrapunha aos interesses 

e a cultura política das elites. Diz-nos, Luiz Werneck Vianna, que essa cultura 

política repercutiu num movimento de “ampliação da cidadania e de 

redemocratização do país” que, nos tempos autoritários pós-1964, constituiu um 

elemento fundamental à resistência e às lutas em favor da institucionalização 

democrática (1992, p. 34-36). No entanto, o fomento de uma cultura política própria 

dos trabalhadores, voltada aos seus interesses, num país de rígidas estruturas sociais, 

cuja história política é marcada pela tutela do Estado sobre a sociedade, não seria 

posto sem que enfrentasse duros percalços. 

A atuação dos comunistas no movimento de sindicalização dos trabalhadores rurais 

não destoa desse quadro. O PCB oscilou em suas estratégias e orientações políticas 

impelido pelas adversas situações que vivia e pelos desencontros entre as teses que o 

norteava – advindas do marxismo-leninismo da URSS – e a realidade sócio-histórica 

                                                           
1
 Mestrando em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. CPDA/UFRRJ. 

(leandrocabral@id.uff.br). 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
147 

 

brasileira. Nesse ínterim, a repressão imposta à sua organização gerava mais 

empecilhos à sua militância. 

 O PCB se colocava como o partido que dirigiria o processo revolucionário no país, e 

para isso, importava a mobilização e conscientização das massas trabalhadoras. Da 

fundação do partido ao ano de 1945, o desempenho dos comunistas junto aos 

contingentes agrários não conseguiu estabelecer vínculos suficientes para a 

organização e condução das massas para a revolução proposta (FALEIROS, 1989, 

p.109). Ao se colocar como um partido de vanguarda, o PCB seguia a orientação de 

que deveria dirigir a classe operária para a sua organização e educação a fim de que 

as lutas por melhorias econômicas resultassem na ampliação da consciência de classe 

necessária à efetivação da luta pela revolução socialista (LENIN, 2006, p. 166). 

Nesse quadro, ficava estabelecido que os camponeses constituíam o “aliado natural” 

da classe operária, que deveriam ser despertados quanto à necessidade da 

organização de classe e de conscientização pelos operários, pois apenas “o 

proletariado industrial e urbano, dirigido pelo partido comunista, pode libertar as 

massas trabalhadoras do campo do jugo do capital e da grande propriedade agrária 

latifundiária” (idem, 1980, p.357). 

Com essa perspectiva o PCB norteará seu trabalho junto às massas rurais. Alinhados 

com as teses advindas da experiência socialista soviética a questão agrária era 

problematizada no que concerne às relações de propriedade e de produção no campo 

e à análise das estruturas sociais, nas quais, o campesinato seria enquadrado como 

uma classe em transição, proveniente do mundo feudal, situada entre a burguesia e o 

proletariado, as classes fundamentais no capitalismo. Se tal caracterização da questão 

agrária reflete as querelas no interior do socialismo europeu, especialmente no que se 

refere aos debates sobre a Rússia, as orientações que chegaram ao PCB através da 

Internacional Comunista não revelam grandes distâncias no bojo do que lá era 

proposto (HEGEDUS, 1984). O campesinato é considerado como potencial aliado da 

classe operária ou como obstáculo à revolução proletária, sendo assim cabia ao 

partido a ação de penetrar junto aos camponeses para estabelecer a aliança com os 

operários. O movimento sindical deveria ser o instrumento capaz de alcançar os 

camponeses dispersos pelo território e de fomentar a organização e ativação para a 

luta revolucionária agrária e antiimperialista. 
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Após 1945, o PCB vive um breve momento de legalidade, com a anistia e o novo 

código eleitoral, retornando ao cenário político nacional através da mobilização da 

classe operária para as lutas democráticas, indicando capacidade de ação e influência 

na vida política do país. A expectativa de triunfo sobre o fascismo na Segunda 

Guerra, firmada na aliança entre os Estados Unidos e a URSS, contribuiu para que o 

PCB retomasse sua reputação dentro do país. O partido parecia se reorganizar, 

alentado também pelo prestígio pessoal de Luís Carlos Prestes. A ascensão 

democrática do período, a saída de Prestes da prisão, o vigor apresentado no comício 

de  23 de maio de 1945, a acentuada ampliação do número de membros do 

partido, além do relativo sucesso eleitoral recente, anunciavam a presença forte do 

PCB no cenário político nacional, agora gozando de boas condições para a sua 

atuação junto às massas (SKIDMORE, 1975, p.87). Nesse contexto, a estratégia 

política do partido se voltava para o apoio à convocação de uma Assembléia 

Constituinte, e inclusive ao apoio “(...) sem vacilações a política de guerra do 

governo (Vargas), afogando dores e ressentimentos pessoais, – dizia Prestes – para 

colocar antes e acima de tudo a defesa da Pátria ameaçada e os sagrados interesses do 

nosso povo (...)” 
1
. 

A atuação no movimento sindical se mostra, nesse quadro favorável às lutas legais e 

de possibilidade de atuação pacífica para o movimento revolucionário, um caminho 

viável a ser trilhado, de modo a valorizar o processo eleitoral, as instituições 

democráticas e a condução das massas trabalhadoras para essa via. Era necessário 

que o PCB tomasse uma nova orientação que o distanciasse de sua tradição sectária, 

daí a importância do associativismo levado ao campo pelos comunistas. No entanto, 

embora fique clara a necessidade da atuação para a organização dos trabalhadores 

rurais, a questão agrária é colocada de maneira subordinada à classe operária, pois a 

“liquidação dos restos feudais” deve ser encaminhada “de maneira que se torne 

possível o desenvolvimento o mais amplo, o mais livre e o mais rápido do 

capitalismo no país”, pois, num país cujo setor industrial é atrasado, “a classe 

operária sofre muito menos da exploração capitalista do que da insuficiência do 

desenvolvimento capitalista” 
2
. Percebe-se a perspectiva funcional que se admite em 
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relação às atividades agrárias: aprofundar o desenvolvimento capitalista em prol dos 

benefícios e estratégias centradas na classe-operária. 

Para os comunistas o momento era oportuno para o progresso das atividades 

econômicas do país, para isso era necessário “resolver as contradições fundamentais 

entre as forças de produção em crescimento e uma infra-estrutura econômica 

secularmente atrasada em que os restos feudais lutam ainda por sobreviver” 
1
. A fim 

de encaminhar essas transformações o PCB defendia uma política de “união 

nacional” de todo o povo, “todos juntos, porém, operários e patrões progressistas, 

camponeses e fazendeiros democratas, intelectuais e militares” na luta pelo 

progresso. Delineava-se, dessa forma, uma linha de atuação balizada nas ações legais, 

pacíficas, em prol do desenvolvimento da nação, inclusive inserindo para a questão 

agrária soluções derivadas de tal perspectiva. A ideia era de que através da atuação 

democrática nos parlamentos seria possível legislar sobre a propriedade da terra 

 

(...) em particular dos latifúndios abandonados nas proximidades dos grandes 

centros de consumo e das vias de comunicação já existentes, colocando seus 

donos ante o dilema inexorável de explorá-los por métodos modernos ou de 

entregá-los ao Estado para que sejam suas terras distribuídas gratuitamente à 

massa camponesa sem terra que nelas queira viver, trabalhar e produzir para 

o mercado interno em expansão e cada vez mais livre, de que tanto necessita 

a nossa indústria.
2
 

 

No que se refere à organização dos trabalhadores as declarações de Prestes em seu 

primeiro comício público, no Estádio de São Januário, revelam o espírito conciliador 

e progressista que povoava o partido. A atuação parlamentar seria a maneira de rever 

a legislação trabalhista e garantir a livre atuação sindical. Defendia-se a resolução 

harmônica das questões envolvendo patrões e operários por meio das comissões 

mistas e sindicatos, supondo uma relação de mutualidade, na qual os direitos 

atendidos estimulariam os trabalhadores a auxiliar os patrões na busca por menos 

custos de trabalho e maior eficiência, tendo como foco “o benefício, afinal, da grande 

massa consumidora e do progresso nacional”. 

No bojo das estratégias para a consecução da revolução democrático-burguesa pela 

via pacífica, a proposta de “união nacional” leva o partido a buscar as “soluções 

harmônicas” para as divergências e contradições de classe. Não era visto como 

oportuno, à época, o confronto direto com os proprietários rurais, e essa postura pode 
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Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
150 

 

estar relacionada com as omissões no discurso de Prestes quanto ao tema da 

sindicalização rural e da extensão dos direitos trabalhistas no campo, mesmo 

existindo brechas na lei que tornava possível a regularização das organizações 

sindicais dos trabalhadores rurais. 

O Decreto-Lei nº 7.038, de 10/11/1944, e a Portaria Ministerial nº14, de 19/03/1945 

foram os dois instrumentos jurídicos elaborados para regulamentar o sindicalismo 

rural, que consideravam, a partir de então, lícita a associação de empregados ou 

empregadores que exerciam atividades rurais (COSTA, 1996, p. 11-12). Embora 

ganhassem o direito à regulamentação, os sindicatos foram alvos apenas de uma 

formalização, pois, atrelados a estrutura sindical oficial, deviam ser reconhecidos 

pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ainda, colaborar com o Estado e 

com os interesses nacionais. Contudo, foram as dificuldades burocráticas que 

constituíram um dos principais empecilhos à ampliação do número de sindicatos 

reconhecidos pelo Ministério do Trabalho (COLETTI, 1998, p.36-37). Embora isso 

não signifique que o movimento dos trabalhadores, militantes, agentes da Igreja, e de 

todos envolvidos na sindicalização rural tenha menos importância, pois mesmo antes 

do reconhecimento dos sindicatos rurais, as agitações e organizações engendradas no 

campo ganharam contorno político expressivo no quadro das lutas por direitos. 

A questão da necessidade de organização dos trabalhadores do campo foi posta 

gradualmente pelo PCB, e dirigia-se, naquela conjuntura, às conquistas das 

reivindicações que pudessem gerar a eliminação das condições feudais e semi-feudais 

do meio rural brasileiro, compreendidas como obstáculo ao progresso das forças 

produtivas. A questão agrária é avaliada sob uma perspectiva modernizante. A 

liquidação do monopólio da terra e sua distribuição atendiam aos propósitos de 

constituição de uma pequena burguesia rural a fim de que se tornasse possível o livre 

desenvolvimento do capitalismo e das lutas de classes. 

As resoluções aprovadas na III Conferência Nacional do PCB
1
 assinalam as 

conquistas democráticas realizadas pelo povo no âmbito das lutas contra o fascismo, 

destacam a repressão sofrida pelos trabalhadores, com prisões arbitrárias, 

intervenções em sindicatos e violência policial, e salienta ainda, a necessidade de 

esclarecimento das massas nas lutas em defesa da democracia. Nesse ínterim, a 
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intensificação das ligações do partido com as massas trabalhadoras é encarada como 

tarefa de grande relevância para impulsionar a “União Nacional”, o que deveria ser 

construído pelas bases “através da mobilização de massa nos locais de trabalho, nos 

sindicatos, nas ligas camponesas, nas associações diversas, nos bairros e ruas 

abrangendo o proletariado, os amplos setores do povo (...)”, todos dirigidos pelo 

proletariado e organizados pelo partido. 

Orientados pela concepção de aliança operário-camponesa como estratégia 

fundamental de suas lutas, os comunistas brasileiros conduzem a prática organizativa 

no campo considerando as organizações que já existiam, mesmo que se tratassem de 

formas elementares de organização como as Ligas, as Irmandades, comissões 

reivindicatórias e associações. A idéia era articular as formas de organização cuja 

dinâmica era compreendida pelos trabalhadores
1
, assim, evitava-se grandes mudanças 

que pudessem incorrer em obstáculos ao movimento no campo. É possível, destaca 

Costa (1996, p.15), que a escolha desse caminho resulte do desconhecimento da lei 

vigente que concedia possibilidades legais para a organização dos trabalhadores 

rurais em sindicatos. Entretanto, o investimento na atuação organizativa diversa pode 

indicar uma tática em face das dificuldades burocráticas que se apresentavam para o 

reconhecimento dos sindicatos. Mesmo com limitações que os impeliram a atuar nos 

espaços da democracia burguesa, o pioneirismo na organização dos trabalhadores do 

campo alcançado pelos comunistas resultou em alguma visibilidade para a prática 

associativa e para as lutas encaminhadas pelo PCB. 

O cenário político que se abre após a Segunda Guerra Mundial, com a emergência da 

“Guerra Fria”, não é favorável à atuação do Partido Comunista. Declarado ilegal em 

10 de maio de 1947, o PCB teve o mandato de seus parlamentares cassado e sofreu 

intensa onda repressiva sobre os sindicatos, seus militantes, associações, e sobre as 

Ligas Camponesas. Tal conjuntura provocou a revisão das políticas adotadas no 

período da legalidade. O caminho pacífico é rejeitado e adotam-se táticas dirigidas 

para a realização, em curto prazo, do processo revolucionário, radicalizando sua 

atuação política. As orientações do partido tomam caráter esquerdista e sectário, 

conduzindo os comunistas a abandonarem as táticas voltadas para as conquistas 

parciais, pelas formas institucionais e legais, em prol dos conflitos imediatos e 

                                                           
1
 COSTA, Luiz Flávio de Carvalho.  Lyndolpho Silva: a construção da rede sindical brasileira (entrevista). 

Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 2, p. 67-88, 1994. 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
152 

 

abertos, com corte revolucionário. O trabalho político-partidário é colocado em 

segundo plano e a estrutura sindical corporativa é rejeitada. 

Ao buscar uma atuação mais impetuosa, o PCB se afasta das formas legais que 

predominara no campo de ação do partido antes de ser posto na clandestinidade. Os 

sindicatos passam a ser considerados órgãos do Estado e do governo, que agiam à 

serviço da burguesia e dos latifundiários. A orientação é tentar tirar greve de qualquer 

maneira, tentar prolongá-la, e conduzir a militância em meio aos trabalhadores no 

sentido de fomentar organizações novas, paralelas a estrutura sindical oficial a fim de 

que pudessem gozar de autonomia.  

O governo Dutra, apontado como governo de “traição nacional”, de reação, defensor 

dos interesses do imperialismo norte-americano e das classes dominantes do país, 

teria instaurado uma ditadura dos senhores de terras, dos grandes industriais e 

banqueiros, e deveria ser substituído por um governo popular, democrático e 

progressista. A linha política seguida até então era incompatível com a nova 

orientação que ganhava corpo no interior do partido. No centro de uma severa 

autocrítica, o trabalho sindical toma outro sentido. O Manifesto de Janeiro de 1948 é 

expressivo dessa viragem política realizada pelo PCB. 

 

Na verdade não assinalamos na época com força suficiente tais 

modificações na situação nacional e mantivemos no fundamental a 

mesma linha política anterior que nos levou ao sucesso eleitoral de 2 

de dezembro, insistindo, em condições já bem diferentes daquelas de 

1945, na mesma preocupação de ordem e tranqüilidade, de mão 

estendida ao governo (...). Essa tendência direitista se caracteriza 

ainda pela sistemática contenção da luta das massas proletárias em 

nome da colaboração operário-patronal e da aliança com a 

“burguesia-progressista”, assim como pela pouca atenção dada às 

lutas dos trabalhadores rurais contra o latifúndio, o que significa a 

subestimação na prática da massa camponesa como principal aliado 

do proletariado
1
. 

 

Admitia-se que o partido havia sido tocado por tendências espontaneístas, e que a 

preocupação com a manutenção da ordem e da tranqüilidade teria reforçado as 

ilusões de caráter reformista centradas nas conquistas parlamentares. Tal atitude teria 

privado o partido de fazer uso de táticas próprias do proletariado, como as greves, 

levando a adoção de “métodos de luta quase idílicos” que contribuíram para que o 
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partido se afastasse das massas. A passividade e apatia que caracterizaram as ações 

do partido em seu breve período de legalidade dificultaram as ações mobilizatórias.  

Para que os objetivos fossem alcançados era de importância estratégica a criação de 

um amplo e sólido bloco das forças democráticas e populares, capaz de golpear a 

reação em sua base econômica – no monopólio da terra e nos privilégios e 

concessões ao imperialismo. Tal “bloco das forças democráticas e populares” seria 

viabilizado pela mobilização a partir das bases das organizações de massas. Então, a 

fim de desencadear a agitação popular de diversas camadas sociais o principal espaço 

das lutas é pelas “reivindicações mais sentidas e imediatas” dos trabalhadores, daí a 

importância do movimento sindical. Destaca-se ainda, nesse quadro estratégico, a 

organização dos trabalhadores rurais – colonos, arrendatários, sitiantes, pequenos 

proprietários – em prol de “melhores condições de arrendamento, contra os impostos 

crescentes, por ferramentas, adubos e sementes mais baratos, por crédito mais fácil, 

por transportes, pelo livre comércio” 
1
.  

Essas orientações admitem certa continuidade nos anos seguintes. No Informe 

Político ao Comitê Central, de 1949, e no Manifesto de Agosto de 1950, são 

colocados em relevo a forte oposição a dominação imperialista, ao latifúndio e ao 

governo reacionário, a importância do trabalho sindical para a mobilização e 

organização das massas trabalhadoras na Frente Democrática de Libertação 

Nacional. Aos camponeses, o programa de 1950 definia a  

confiscação das grandes propriedades latifundiárias com todos os 

bens móveis e imóveis nelas existentes, sem indenização e imediata 

entrega gratuita de terras, máquinas, ferramentas, animais, veículos 

etc., aos camponeses sem terra ou possuidores de pouca terra e a 

todos os demais trabalhadores agrícolas que queiram se dedicar à 

agricultura. Abolição de todas as formas semifeudais de exploração 

da terra, abolição da “meia”, da “terça” etc., abolição do vale e 

obrigação de pagamento em dinheiro a todos os trabalhadores. 

Imediata anulação de todas as dívidas dos camponeses para com o 

Estado, bancos, fazendeiros, comerciantes e usurários
2
. 

 

A adoção de uma linha política subjetivista e sectária, que abrangia a tática do 

confronto e até da luta armada, levou o partido a enfrentar severas dificuldades no 

âmbito eleitoral e organizativo com a perda de apoio de parte da intelectualidade, 

fracassos nas greves e nas eleições, redução do número de militantes efetivos, 
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2
 PCB. Prestes Aponta aos Brasileiros o caminho da Libertação (Frente Democrática de Libertação Nacional – 

Manifesto de Agosto de 1950). In: CARONE, Edgar. O PCB (1943-1964). São Paulo: Difel, 1982, p. 109-110. 
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distanciamento das massas, refluxo na organização dos trabalhadores rurais. Ao 

tentar construir uma estrutura sindical independente, o PCB se isolou dos 

trabalhadores, o que alimentou críticas por parte dos próprios militantes do partido. 

Diante desses elementos os comunistas promovem uma revisão de sua linha política e 

anunciam uma nova orientação para o trabalho sindical. 

Expressa na Resolução Sindical de 1952
1
, a nova orientação propõe a volta aos 

sindicatos e proclama, como tarefa fundamental de todo comunista, “ligar o Partido 

estreitamente às grandes massas da classe operária, que precisa ser simultaneamente 

organizada e unida. (...) ingressar em seu sindicato, tornar-se ativo militante sindical 

(...)”
2
. A ideia é retornar aos sindicatos ministeralistas, superar o sectarismo e ampliar 

o campo de atuação dos comunistas na organização dos trabalhadores, entretanto, 

esta ação não seria realizada sem o confronto de críticas a legislação sindical vigente, 

especialmente quanto a exigência de atestado ideológico, as ações interventoras nos 

sindicatos e aos usos populistas do movimento sindical. 

A perspectiva crítica também foi direcionada a compreensão do trabalho político 

realizado no campo. Considerando a “organização sindical das grandes massas de 

assalariados agrícolas” fator de elevada importância para as lutas no campo e para o 

desenvolvimento da aliança operário-camponesa, a mobilização e organização dos 

trabalhadores rurais é vista como tarefa intrínseca à estratégia de ampliação da esfera 

de atuação dos comunistas no cenário político nacional. A nova postura do partido, 

ao rever o isolacionismo e sectarismo do período precedente, produziu resultados. Os 

anos seguintes à elaboração da Resolução Sindical são marcados por intensa 

mobilização dos trabalhadores do campo e da cidade, com a organização de dezenas 

de greves que aglutinaram milhares de trabalhadores. 

Especificamente ao campo, a Resolução Sindical representou um marco importante 

no empreendimento de organização dos trabalhadores rurais. De acordo com Costa 

(1996), a Resolução de 1952 é o prenúncio do primeiro período do sindicalismo rural 

no Brasil. Período que se abre com a realização do I Encontro Nacional dos 

Trabalhadores Agrícolas
3
, realizado em setembro de 1953, em São Paulo. No ano 

                                                           
1
 “Ampliar a organização e a unidade da classe operária”, Resolução do Comitê Nacional do Partido Comunista 

do Brasil, sobre a organização e unidade da classe operária, adotada na reunião de julho de 1952. (Resolução 

Sindical de 1952). In: Problemas, s/d. 
2
 Idem, p. 15-16. 

3
 Mesmo em 1952 já havia sido realizado o II Congresso Camponês de Goiás. 
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seguinte, um novo encontro é realizado, o II Encontro Nacional dos Lavradores, 

também em São Paulo. Temas comuns foram debatidos nos dois eventos, como o 

confisco e distribuição das terras dos latifundiários aos trabalhadores rurais, o direito 

a organização em sindicatos e associações, medidas de estímulo a produção, 

reivindicações trabalhistas, entre outros. Entretanto, resulta do II Encontro a criação 

de uma organização de âmbito nacional que agregasse as organizações dos 

trabalhadores rurais existentes, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 

Brasil – ULTAB (MEDEIROS, 1989, p.30-34; FALEIROS, 1989, p. 172-173). 

Tomada como órgão supremo do trabalho comunista no campo, a ULTAB se formou 

com o objetivo de organizar, em âmbito nacional, os lavradores e trabalhadores 

agrícolas, em defesa de seus interesses e direitos, conceder assistência jurídica, 

aglutinar forças e dirigir as lutas dos camponeses. No rol de suas atividades 

destacam-se a realização de cursos de capacitação para a formação de dirigentes de 

associações e sindicatos rurais, a promoção de encontros da juventude rural, a 

organização do deslocamento de dirigentes do PCB para o campo, contribuições para 

a produção e circulação do Jornal Terra Livre, instrumento de agitação e propaganda 

do partido no meio rural. 

De sua formação, em 1954, até 1956, a ULTAB consegue resultados que são 

surpreendentes se considerarmos o nível de organização dos trabalhadores do campo 

existente até aquele momento. A prática associativista, a organização de greves, a 

criação de uniões estaduais, a filiação de muitas outras organizações, a mobilização 

dos trabalhadores em protestos, o encaminhamento de soluções para diversos 

conflitos por terra garantem a ULTAB a visibilidade no plano político e a 

credibilidade em meio aos camponeses. 

O período que se estende de 1956 a 1958 é marcado por uma profunda crise que afeta 

todos os espaços do PCB. Motivada pelas denúncias apresentadas pelo Secretário-

Geral do Partido Comunista da União Soviética em seu XX Congresso acerca do 

culto à personalidade e dos crimes de Stálin, essa conjuntura que se instaura com as 

denúncias levam o PCB a paralisia, antes que gradual e cautelosamente tivesse início 

uma série de debates e a posterior autocrítica (VINHAS, 1982, p. 178-179; SANTOS, 

1988, p. 99-100). Nesse contexto, o trabalho no campo sofreria as turbulências das 

denúncias de Kruchev. Se até 1956 foram organizados sindicatos, associações, 

greves, atos de protestos, após a crise provocada pelo XX Congresso do PCUS o 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
156 

 

trabalho no campo foi tomado por desolador vazio, repercutindo em grave 

desmobilização. 

Apenas em 1958 a crise será aparentemente sanada no interior do PCB. Firmada 

numa nova política, expressa na Declaração sobre a política do PCB, ou a 

Declaração de Março de 1958, o partido se fortalece em sua inserção política em 

meio à classe operária e na sociedade brasileira ao adotar uma linha política ampla e 

flexível. Admite-se o desenvolvimento do capitalismo no país e procura-se 

concatenar as frentes de luta a partir de tal perspectiva. Para o campo a palavra de 

ordem é a eliminação das relações atrasadas que caracterizam a agricultura pelo 

combate ao latifúndio. Ao admitir o caminho pacífico da legalidade democrática e 

constitucional, o PCB ampliará consideravelmente suas bases. Até 1964, o trabalho 

realizado pelo partido entre os trabalhadores rurais será ampliado e dotado de 

dinamismo com a reativação da ULTAB e do Jornal Terra Livre. Novas forças 

surgem em disputa pela hegemonia do associativismo rural, como a Igreja Católica, 

os trabalhistas e até mesmo, o governo.  

A instauração do golpe militar de 1964 mudou por completo as dinâmicas e forças 

atuantes no meio rural. Se anteriormente o PCB esteve à frente dos outros agentes 

envolvidos no movimento sindical rural, após 1964 os comunistas se tornaram alvos 

de intensa ação repressiva e desmobilizatória afetando toda a área de trabalho do 

partido seja no campo ou nas cidades.  

Embora o PCB seja alvo de críticas de intelectuais e militantes por conta do que seria uma 

miopia teórica quanto às particularidades da sociedade brasileira, e tal descompasso entre o 

tipo de orientação para o trabalho partidário no campo, as lutas e a realidade tenha provocado 

percalços à sua ação política junto aos trabalhadores rurais, a atuação dos comunistas 

possibilitou-os rescindir com o isolamento, a dispersão e a sujeição, de tal modo que a partir 

do envolvimento do PCB com as classes agrárias suas lutas tomam uma dimensão mais 

ampla, publicizada e denotando um caráter classista na forma como se organizavam. Contudo, 

alentamos a suposição de que ao longo de sua trajetória envolvida no movimento de 

sindicalização rural os comunistas contribuíram para a conformação de uma cultura 

política organizativa no campo composta por um conjunto de referências, símbolos, 

representações e valores que norteiam as atitudes, condutas e concepções de um determinado 

grupo (Sani, 1998; Berstein, 1998). Propomos que essa cultura política organizativa tenha 
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resistido aos duros golpes da ditadura militar e sobrevivido em formas de atuação, de 

organização e de conceber as lutas que envolvem os trabalhadores rurais. 
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FORMAÇÃO AGRÁRIA BRASILEIRA E ORGANIZAÇÕES DE LUTA DE 

CLASSES NO CAMPO 

 

Jetson Lourenço L. da Silva
1
 

 

Resumo:  
Tratamos neste texto, a partir de fundamentações teóricas pertinentes ao Materialismo 

Histórico Dialético, das contradições que encerram a questão agrária brasileira, tendo como 

sua refração máxima a luta de classes no campo. Aqui clássicos do pensamento social 

brasileiro são referências principais para a problematização do debate que se enreda em torno 

da luta de classes que diversas organizações da classe trabalhadora, constituída sob as 

relações sociais de produção no campo, desenvolvem como forma de resistência e 

enfrentamento as contradições próprias da sociedade capitalista que se refratam através da 

apropriação privada da terra como meio de produção.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para compreender mais profundamente a relação entre os contornos que ganharam a moldura 

da propriedade da terra, as relações de produção no espaço rural e o embate por reforma 

agrária no Brasil, que a nosso ver é uma luta sistêmica, cuja assume ares de luta entre classes, 

foram valiosas as colaborações tanto de análises de pensadores que se dedicaram a 

problematizar as relações sociais, políticas e econômicas no meio rural brasileiro, quanto 

pensadores que desanuviaram a nossa formação histórico-social e os meandros de 

transformações gestadas no Brasil que se lograram alçar o moderno, também conservaram o 

velho, as formas seculares de: dominação política e diferenciação social excludente.  

Não seria assim possível apreender a luta pela terra no Brasil em seu cerne, como forma ou 

expressão de luta de classes, sem antes lançar mão do resgate histórico de suas raízes, aquilo 

que moldura e media concretamente a problemática agrária brasileira. 

Por isso, para alcançarmos o objetivo principal deste trabalho que é em síntese traçar a 

trajetória histórica da questão agrária brasileira e suas expressões contraditórias, nos valemos 

do pensamento social brasileiro, em particular aquele vinculado ao marxismo, porto que joga 

luz na luta de classes como principal categoria e reflexo das contradições da sociedade 

capitalista.  

                                                           
1
 Integrante da CPT (Comissão Pastoral da Terra).   

 jetsonlopes@gmail.com  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A problemática da formação, estruturação e, conseqüente concentração da terra se explicita 

como nuclear ao debate histórico-crítico acerca da questão agrária no Brasil e as lutas sociais 

no campo, que se desenvolveram e se intensificaram, sobretudo, no transcurso do século XX.  

O viés histórico-crítico coloca em centralidade ou de maneira acentuada às contradições que 

se constituíram em torno da estrutura fundiária e o tracejo político que está envolto a essa 

problemática, posto que o debate sobre a questão agrária no Brasil não pode ser travado com a 

ocultação da trajetória do desenvolvimento das forças produtivas, das relações entre as classes 

que se constituíram no campo e as correlações de força que atravessam o Estado na 

consolidação da hegemonia. 

Destarte, a literatura histórico-crítica considera que a questão agrária “sempre esteve mais 

afeto aos estudos dos problemas que a concentração da propriedade da terra trazia ao 

desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade e as influências no 

poder político” (STEDILE, 2005, p. 15). 

As origens do conflito pela terra no Brasil por efeito a contradição inerente à organização 

fundiária estabelecida, não se iniciou sob o enfrentamento travado pela classe dos 

trabalhadores rurais desprovido da posse da terra. É recorrente na literatura imaginar que a 

luta em torno da terra teve como marco inicial o século XX, com a consolidação do 

capitalismo no Brasil e, sobretudo com seu achegamento ao campo. Apesar de quase sempre 

se olvidar a relevância dada aos períodos anteriores a isso, os períodos iniciais da conquista 

dos ibero-portugueses às terras brasileiras já movimentou conflitos agrários travados entre os 

invasores e os nativos que habitavam nas terras antes da chegada daqueles. Além dos conflitos 

em torno da terra emergentes no Período Colonial, o Brasil conheceu disputas na República 

Velha marcadas pela “Guerra de Canudos” na Região Nordeste e pela “Guerra do Contestado” 

na Região Sul. 

A organização e apropriação produtiva da terra no Brasil desenhada inicialmente pelas 

capitanias hereditárias
1
, que ora representou as primeiras ações para implantação das 

                                                           
1
 O modelo que o Império de Portugal adotou para iniciar a colonização do Brasil através das Capitanias 

Hereditárias partiu da experiência bem sucedida cujo império obteve nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, 

colônias portuguesas. Aqui o modelo de ocupação e exploração da terra perdurou entre os séculos XVI e XVIII, 

tendo cerca de 15 Capitanias Hereditárias.  Embora o sistema tenha sido mais trade abolido, ainda assim a 

dominação da capitania perdurou. Sobre isso consultar Prado (1989). 
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colônias nas terras conquistadas, que vieram subsequentemente a se constituir as metrópoles 

como uma poderosa alavanca de propulsão para o capitalismo comercial (ou mercantil). 

Mediante algumas considerações levantadas por Borges (2005) as primeiras formas de 

organização fundiária no Brasil calcaram relações no campo, a partir do sistema de capitanias, 

com caráter feudal. O critério para essa consideração estava inscrito na autossuficiência 

produtiva das capitanias, que independia do intercambio comercial com outras unidades ou 

estabelecimentos, bem como a característica de divisão de terra assumida pelas capitanias.  

Todavia, outra corrente interpretativa a qual se afina Prado (2000), considera que a formação 

econômico-social brasileira, outrora iniciada no campo, já estabeleceu mesmo nos primórdios 

um cariz capitalista mercantil, que pelo estágio de formação não obliterou caracteres feudais, 

mas que substancialmente a produção desenvolvida nas capitanias esteve direcionada a 

exportação, com o abastecimento não só matéria prima, mas também de produtos com fins de 

fortalecimento dos capitais operado pelo intercambio comercial da metrópole. 

A acumulação primitiva de capital impunha-se como exigência ao desenvolvimento da 

economia mercantilista da metrópole portuguesa, cujo meio de alcançá-la foi através de um 

modo de produção distinto que amalgamava a monocultura agroexportadora, a propriedade 

latifundiária e relações de trabalho assentadas no modelo escravista. Em que pese às 

considerações bastante peculiares sobre as características feudais, a questão agrária foi 

projetada já no seu alvorecer pelas leis do incipiente capitalismo sob os moldes mercantil, que 

operadas pela representação da estrutura político-administrativa da metrópole portuguesa, 

determinou em razão ao grande potencial, extensão e fertilidade das terras brasileiras, que se 

colocasse em prática um modelo agroexportador de para abastecimento no mercado europeu 

de produtos agrícolas que esse não dispunha.    

Ainda como colônia portuguesa, o Brasil já assumia nesse período os contornos que 

configuram contemporaneamente a sua questão agrária. Estruturou-se então no país um 

modelo de desenvolvimento baseado na propriedade privada, concentração de terra e trabalho 

escravo. Aí já se apresentava voltado diante da divisão internacional do trabalho, com a 

finalidade de exportador de produtos agrícolas a baixo preço e importador de produtos 

transformados a preços elevados
1
 (FURTADO, 1968). 

Com os passos dados a uma nova inserção do Brasil no processo de acumulação de capital, se 

implicava concomitantemente a adoção legal de medidas que de forma gradual foram 

                                                           
1
 Vale lembrar das relações de dependência comercial que o Brasil enquanto colônia portuguesa estabeleceu com 

sua metrópole e posteriormente durante 30 anos com a Inglaterra, quanto à compra de produtos para atender as 

necessidades da população residente na colônia.  
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proibindo uso de trabalho escravo até que se emoldurassem legalmente as bases para a 

institucionalização do trabalho “livre” assalariado e sem alterar por absoluto as estruturas 

agrárias da posse privada da terra.  

Direcionado pelas Oligarquias Rurais a continuidade de consolidação do capitalismo vai se 

aprofundar no Brasil com mais afinco a partir da década de 1930 na Região Sudeste, donde se 

gesta a emergência da burguesia industrial. Esse período vai (re)afirmar a subordinação do 

país na divisão internacional do trabalho, com a batuta do processo de desenvolvimento do 

capitalismo monopolista, enquanto nação fornecedora para o mercado externo de produtos 

agrícolas e importador de máquinas. A consolidação da burguesia industrial brasileira foi 

impulsionada durante a primeira grande crise do capital no século XX, pela beligerância dos 

países de capitalismo central, que condicionou a necessidade de abastecimento do mercado 

interno. 

As mudanças no padrão de reprodução do capitalismo e sua firmação mais profunda a partir 

da terceira década do século XX no Brasil operaram não só mudanças econômicas e políticas, 

mas também alterações no perfil demográfico e na infraestrutura produtiva na agropecuária, 

ressoado em transformações qualitativas nas relações sociais existentes no campo.  

Mais particularmente acerca das transformações ocorridas nesse lapso temporal, significativas 

e sólidas explicações são apresentadas por Fernandes (1996) para dar conta de implicações 

incidentes no campo econômico, social e político. Tecidas no plano político através dos 

arranjos entre a frágil burguesia nacional, que não pôde levar adiante transformações na 

estrutura política e social – a exemplo de outras sociedades donde esteve à frente das grandes 

mudanças societárias -, essa burguesia conciliou pelo alto e instrumentou o Estado para operar 

transformações e concomitantemente acomodar interesses dominantes de setores oligárquicos 

(rurais). A partir daí inseriu as alterações na sociedade brasileira requeridas pelo capitalismo 

em consolidação, ao passo que justapôs o moderno ao arcaico/tradicional; em outras palavras, 

desenvolveu mudanças produtivas, modernizou instituições e normas, mas manteve intocável 

as antigas estruturas de dominação política, sedimentadas estratificações sociais, sem 

socializar o poder, propriedade e riqueza social.   

Em estreiteza de pensamento, Silva (1982) analisa tais mudanças no meio rural como 

modernização dolorosa. Na mesma direção Azevedo (1982) categoriza esse processo por 

modernização conservadora
1
, pois elas se apresentaram sob acelerados incrementos de 

                                                           
1
 A literatura mais próxima das análises estritamente econômicas e com algum tom acrítico, portanto esvaziado 

de interpretações profundas a cerca das consequências políticas e sociais da questão, intitulam de Revolução 
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tecnologias e técnicas de produtividade no campo, com escopo a solucionar o atraso 

produtivo, mas também nas relações sociais, com vista ao aumento da produção, associada à 

manutenção do monopólio da terra e sem qualquer alteração da estrutura agrária.  

O feixe de contradições inerentes a particularidade da formação econômica-social brasileira 

em que pese à maneira como o Brasil delineou sua estrutura agrária a partir da chegada dos 

conquistadores portugueses, que acentuada pelo processo de modernização dolorosa (ou 

conservadora), projetou os condicionantes para retomada das lutas travadas pelo sem terra
1
 

que outrora foram manifestas em conflitos congêneres a Canudos, Contestado, etc..  

O desenvolvimento cada vez mais profundo das relações de trabalho no campo e as ínfimas 

condições de vida dos trabalhadores os levaram a organização para luta no campo. Não 

obstante, as primeiras formas organizativas dos trabalhadores rurais sob égide mais firme das 

relações sociais capitalista, deu-se com a formação de sindicatos. 

Amparados pelo Código Civil do pós-guerra e no bojo da curta redemocratização que 

vivenciava o Brasil, os primeiros sindicatos rurais legalizados foram formados na segunda 

metade da década de 40 do século XX. No mesmo período também surgiram as Ligas 

Camponesas no Nordeste. Tais organizações, principalmente essas últimas estiveram sob forte 

influência das lideranças comunistas
2
 com objetivo de ampliar suas bases de partidários e 

concretizar a aliança operário-camponesa.  

A passagem do projeto nacional industrialista de Getúlio Vargas para o projeto nacional 

desenvolvimentista vide industrialização acelerada lastreada no capital internacional, dirigido 

por JK (Juscelino Kubichek) no transcorrer da segunda metade dos anos 1950, passou a exigir 

a modernização agropecuária como canal de abertura para penetração e reprodução do capital 

no campo. Isso colaborou para que volumosa parcela de trabalhadores fossem demitidos ou 

expulsos do acesso à terra que tinham através do foro, da meia, da terça, da parceria e do 

arrendamento
3
. É nesse mesmo período em que no Brasil a modernização e industrialização 

tomam impulso, que se marca também o impulso da movimentação sindical entre os 

trabalhadores rurais. 

                                                                                                                                                                                     
Verde o aumento de técnicas e tecnologias na agropecuária, a inserção de defensivos agrícolas, a mecanização, 

etc.. 
1
 O termo sem terra aqui empregado, inscrito com iniciais minúsculas refere-se aos sujeitos desprovidos ou 

expropriados da propriedade da terra e não ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), ou 

simplesmente, Sem Terra, grafado com iniciais maiúsculas. 
2
 As influências anarquistas nos primeiros conflitos em torno da terra são sentidas e apontadas por alguns 

intelectuais, porém com o surgimento do PCB (Partido Comunista Brasileiro) em 1922, as lideranças do partido 

conquistam influentes hegemonia sob os conflitos e passam a direcioná-los.   
3
 Foro, da meia, da terça, da parceria e do arrendamento são formas tradicionais e bastante comuns de relações 

de trabalho e uso da terra no campo. 
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No Estado de São Paulo é formado a ULTAB (União dos Trabalhadores e Lavradores do 

Brasil) sob forte influência dos comunistas. Também no Rio Grande do Sul emerge o 

MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra) com indubitável monta no processo 

político do momento. Além disso, as Ligas Camponesas
1
 se espraiam por todo o país, 

firmando-se com maior presença no Nordeste, mais especificamente em PE (Pernambuco). 

Para congregar as várias organizações sindicais existentes nos Estados funda-se a CONTAG 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), que a partir de então passa a ser 

um epicentro de disputa entre os trabalhadores rurais, proporcionado entre aqueles 

trabalhadores organizados dentro da legalidade - como os sindicatos - e entre aqueles que 

descrentes das soluções institucionais, atuavam na busca de romper com as amarras legais do 

poder - a exemplo das Ligas Camponesas que incorporaram focos de guerrilheiros. 

De modo a apresentar um eixo verticalizado a gama de tendências quanto à visão da reforma 

agrária existentes dentro do próprio movimento, em 1963 as Ligas transformam-se em “Ligas 

Camponesas do Brasil”, constituída então num embrião do partido agrário apoiado na 

organização de massas e pautada nos princípios do marxismo-leninismo (AZEVEDO, 1982). 

  Até aqui esmiuçamos a manifestação da “questão agrária” e partimos do prisma de 

que ela não está em razão direta com a produtividade agropecuária, muito embora, essa esteja 

imbricada com aquela, pois as opções de solução tangentes à produtividade podem agravar as 

contradições da questão agrária.  

As análises históricas que apresentamos, descortinam que desde a constituição embrionária da 

organização e das relações de produção em torno da terra no Brasil, foram elas sempre 

conflituosas e aprofundadoras das contradições, que se tornaram mais notórias com a opção 

tomada em modernizar o campo de maneira conservadora, ou seja, permanecendo os 

latifúndios, a produção monocultora voltada para a exportação, paralelo a inserção de 

tecnologia direcionada aos interesses de ampliação produtiva do capital no meio rural. 

Fundamentalmente a luta de classe se posiciona no entremeio dessa opção histórica de 

modelagem da estrutura agrária, precipuamente quando os contornos dela ficam mais 

límpidos, entre as décadas de 1960 e 1970, com alternativa concomitante de modernizar e 

conservar os feixes que em última instância aprofundaram os conflitos pela terra e 

pressionaram à emergência das organizações dos trabalhadores do campo. 

                                                           
1
 Existem interpretações analíticas sobre as Ligas Camponesas que as consideram sua força no cenário político 

dado o seu caráter autônomo fora dos limites legais vigentes a época. Ver Santos (1985).  
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A luta de classe também está presente no meio rural brasileiro e, por conseguinte, colocou e 

torna a colocar em movimento concorrente: de um lado a opção em manter sob os mesmos 

trilhos o secular modelo de organização fundiária e relações de trabalho no campo, sob a 

batuta do capital representando pelo agronegócio; e de outro lado, abre luz à alternativa de 

solapar as relações de produção no campo vinculadas hegemônica e historicamente ao 

latifúndio agroexportador e, assim, a partir de outra opção de resolução da questão agrária, 

tocar num problema estrutural para o Brasil.          

Contudo, os pontos nodais que laça a relação entre questão agrária e luta de classe no campo, 

quando desatado teórico e analiticamente, tornam-se numa cascata cognoscível reveladora do 

equívoco em desconsiderar ou olvidar (acintosamente) a perspectiva de luta de classe como 

perspectiva de lutas sociais nos espaços rurais. Por essa razão contexto em que se dão as lutas 

na atualidade,  

 

requere de maneira imperativa um reexame da luta de classes a partir 

do fim do século XX, não mais em termos da confrontação exclusiva 

entre burguesia e proletariado, mas em termos de alianças entre 

grupos sociais que, de um lado, dominam e dirigem a vida econômica 

e social e, de outro, são subordinados e dirigidos. (BOTTOMORE, 

2007, p. 224) 

 

A luta de classe no campo pode ser lida na história brasileira nas páginas deixadas pelas 

capitanias hereditárias, escravidão, lei de terras, passagem do trabalho escravo para o 

“trabalho livre” ou assalariado, grilagem, disputa por reforma agrária empreendida pelas ligas 

camponesas, sindicatos rurais e diversas outras organizações de lutas socais no campo. Petras 

(1997) ressalta que o principal foco de luta nos países latino-americanos nos últimos tempos 

tem sido os movimentos de lutas sociais empreendidos pelos trabalhadores rurais.  

Do mesmo modo que no percurso histórico colaborativo à formação econômico-social 

brasileira, mais contemporaneamente a luta de classe se concretiza e assume essencialmente a 

dimensão de continuidade de luta pela reforma agrária, pois na particularidade brasileira 

ganha caráter de uma luta sistêmica, visto que a estrutura e organização fundiária no Brasil é 

um nó górdio cuja amarra foi tecida desde a chegada dos conquistadores portugueses e se 

perpetua até o presente século XXI. 

Dos fundamentais pontos que toca a luta social dos trabalhadores do campo, a reforma agrária 

ganha basilaridade, já que ela no Brasil não faz parte da agenda da ordem, pelas estruturas 

históricas do latifúndio no país.  
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Além disso, mais recentemente, a luta empreendida contra a presença da lógica do capital no 

campo tem se ancorado num projeto político, de modo a se colocar como alternativa em 

confronto com o fortalecimento e predomínio do agronegócio como paradigma produtivo e 

desenvolvimento no meio rural. Esse decerto alicerçado na propriedade privada (latifundiária) 

e na exploração do trabalho alienado e aquele na tentativa de supressão da divisão social do 

trabalho, com vista à extinção das classes sociais, ancorado no trabalho cooperado, coletivo e 

socialmente útil, que atenda as necessidades sociais brasileiras, a qual se enquadra a 

segurança alimentar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já no limiar da colonização, a apropriação truculenta da terra pelos conquistadores 

determinou as primeiras lutas em torno delas, mais tarde essas lutas tomaram natureza mais 

profunda e sistêmica, posto que da efetivação como colônia da metrópole portuguesa ao selo, 

no período republicano, de país agroexportador na divisão internacional do trabalho, se 

aprofundaram ainda mais as contradições no cenário rural brasileiro. Nele esteve sempre 

presente o grande latifúndio, processos de transformações que preservaram as estruturas 

dominantes de poder e os lastros excludentes com impedimento de acesso a terra aos 

trabalhadores do campo, que imprimiram lutas sociais nesse caldo de contradições, por isso o 

caráter dessas lutas assume, contemporaneamente e de maneira reatualizada, a faceta de 

embate entre as classes fundamentais da sociedade estruturada e ordenada sob a batuta do 

capital. 
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MÍDIA E PODER:  

O DISCURSO MIDIÁTICO E AS CLASSES POPULARES 
 

Jessica Mara Raul
1
 

 

 

Resumo 

A comunicação midiática, um dos traços característicos da sociedade na qual vivemos, é um 

instrumento capaz de disseminar cultura, informação, além de reproduzir modos de ser e 

pensar. A partir da imagem das favelas construída no imaginário carioca, o presente trabalho 

analisa o papel dos meios de comunicação enquanto canais estratégicos de propagação e 

reprodução de estereótipos, capaz de influenciar na reprodução e construção das 

representações sociais. 

A investigação caminha em demonstrar que mesmo existindo um sabido monopólio dos 

meios de comunicação, existem grupos que se contrapõe ao domínio midiático e formulam 

uma autorrepresentação, em um momento de grandes transformações na cidade do Rio de 

Janeiro com impactos diretos na vida de sua população favelada. A proposta é mostrar que 

mesmo com representações hegemônicas existem grupos capazes de mostrar outras 

imagens/representações de si mesmos e dos locais ao qual pertencem. 

 

 

Introdução 

 

Através de diálogo interdisciplinar entre história e cinema, este trabalho analisa as favelas do 

Rio de Janeiro em sua relação com os meios de comunicação de massa, procurando realizar 

um estudo sobre a visibilidade da favela, de seus moradores e as disputas que giram em torno 

da veiculação dessa visibilidade no contexto da mídia brasileira, com o propósito de provocar 

o debate sobre as disputas pelo controle de uma imagem de favela. Nesse sentido, apresento 

uma revisão bibliográfica com o objetivo de mostrar a importância do papel da mídia na 

(re)construção da imagem, onde repensar o viés mercadológico e resgatar o papel social 

desses instrumentos se torna o ponto de partida para se pensar formas de democratização dos 

veículos de comunicação de massa. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação por volta de meados do século XIX fez da 

comunicação midiática um dos traços característicos da sociedade na qual vivemos. Toda a 

mobilização em torno da comunicação não é gratuita, há muita coisa em jogo: o poder, a 

educação, o desenvolvimento do conhecimento, e a disseminação da cultura, entre tantos 

outros aspectos da vida social contemporânea em um contexto em que a favela carrega 

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-raciais do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ. Contato: jraul.prof@gmail.com 
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historicamente forte carga simbólica desfavorável aos olhos da população do Rio de Janeiro. 

Na década de 90, se inaugura a imagem das favelas como território da violência urbana 

vinculada ao tráfico de drogas de varejo. 

O que se convencionou chamar de cultura do medo
1
 tem afetado a vida da maioria pobre da 

cidade do Rio de Janeiro e tem como consequência imediata a criminalização da pobreza a 

partir da territorialização dos males, que vê na favela o lócus da violência da cidade. A opção 

política pelo combate a determinado tipo de crime (o tráfico de drogas) pode ser pensada a 

partir do prisma da tentativa do poder público em demonstrar uma prestação de serviços à 

comunidade onde, mesmo em crimes similares: domínio de territórios para organização de 

atividades ilícitas, como é o caso das milícias, não se refletem em repressão por parte da 

polícia ou em cobertura excessiva da mídia dos crimes cometidos por esses grupos. 

Um meio privilegiado de produzir a externalização do mal é a mídia, é onde a violência se 

converte em linguagem questionando os limites da sociabilidade, transformando a violência 

dos outros em espetáculo, denunciando uma pane de Estado
2
, ao mesmo tempo em que 

convoca este mesmo estado para uma ação mais dura no combate à criminalidade (Vitovsky, 

1999: 56). No Brasil é principalmente através da TV e dos jornais que a violência urbana é 

noticiada e, ligada ao espaço territorializado pelo tráfico de armas e de drogas, que passou a 

ter espaço também nas produções cinematográficas de grande bilheteria, demonstrando o 

interesse do público nessa temática. 

 

A favela e suas representações na mídia 

 

Andrelino Campos nos fala que a favela, ainda hoje, está umbilicalmente ligada a questão do 

risco e que a cada momento as classes dominantes criam um discurso que dê sustentação às 

suas práticas sócio-espaciais, baseando-se quase sempre nos ideários discriminatórios e 

segregacionistas. O autor aponta que:  

 

“A questão da higiene foi fundamental para justificar a construção capitalista 

no espaço do Rio de Janeiro, colocando-se, em nome do bem comum (quase 

de todos), a necessidade de afastar da área central grande parte dos cortiços 

que abrigavam os negros egressos da escravidão e, em menor proporção os 

outros segmentos sociais. Posteriormente entrou em cena o “risco” 

                                                           
1
 No Brasil, ainda na primeira metade dos anos 90, Soares (1996 apud Sento-Sé) qualificou o crescimento do 

sentimento de insegurança e seus desdobramentos efetivos e potenciais como a emergência de uma espécie de 

“cultura do medo.” (Sento-Sé, 2003:3 (25)). 
2
 Grifo do autor 
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ambiental, quando foram removidas (desconstruídas) centenas de favelas. 

Atualmente, vê-se a sociedade buscar soluções contra o “risco” da segurança 

pública, principalmente no que tange ao tráfico de varejo. Qualquer dessas 

situações implica a intervenção do Estado no espaço favelado, seja de 

maneira “cirúrgica”, seja removendo as favelas como uma ‘doença urbana’, 

seja promovendo programas de urbanização com custos sociais muito altos, 

procurando assim contemporizar com as ações políticas das classes 

dominantes” (CAMPOS, 2007: 71-72). 

 

Em Fernando Lannes Fernandes (2005) encontramos uma análise completa dos discursos 

sobre a favela. Em sua pesquisa ele procura verificar quais são as implicações desses 

discursos no direito à cidade, discursos esses que, segundo ele “possibilitam uma ação 

policiadora e legitimadora de ações do poder público”. 

Segundo o autor, quanto ao discurso criminalizante historicamente tem se implementado um 

conjunto de ações de cunho policiador que visa a ordenar e normalizar os espaços favelizados 

da cidade. Esse discurso tem hoje, para ele, a violência urbana como principal tema. A 

presença de grupos fortemente armados que atuam no mercado ilegal de drogas pode ser 

considerada o ponto de desencadeamento da questão da violência urbana no Rio de Janeiro e, 

consequentemente, justifica intervenções. 

Diferentes tratamentos estéticos de temas como pobreza e violência em situação urbana, 

principalmente em favelas, marcam transições relevantes em períodos da história do cinema 

brasileiro. Um romantismo simpático está presente nos filmes que inauguram o cinema 

moderno; o cinema novo enfatiza a violência, principalmente no campo, mas também em 

meio urbano, em chave alegórica, como forma de questionar ideologias dominantes, 

desenvolvimentistas e de convivência pacífica. Mais recentemente, o cinema de retomada 

associa violência e pobreza em chave documental. A emergência do cinema moderno no 

Brasil está umbilicalmente associada à favela carioca (Hamburger, 2007).   

Para Lia de Mattos Rocha (2012), as representações das favelas como lócus da pobreza e 

violência transferem para seus moradores o estigma de carentes e/ou perigosos, recaindo 

sobre os jovens o peso desse estigma, por serem considerados a faixa etária mais inclinada a 

aderir a carreira criminosa. Ainda segundo a autora, esse contexto se consolida a partir da 

década de 90, quando o jovem adquire na mídia e na opinião pública o estatuto de problema 

social, de vítima e ator da desordem, período em que eram frequentes as matérias jornalísticas 

sobre meninos de rua, jovens envolvidos em arrastões, surf rodoviário, gangues, galeras, etc. 

A produção da favela e, especialmente de seus moradores como um problema social 

permanece nesse momento, assim como a tomada de certas medidas para administrá-los e 
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controlá-los. Nesse contexto a polícia entra em cena como força atuante que põe em prática as 

ideias de ordenação sobre a favela e seus moradores. Mais do que isso, em alguns momentos a 

polícia é usada como a representante do poder que oferece garantias de que o Estado possa 

atuar e nesse processo, que aproxima polícia e favela, a violência é uma das principais marcas 

(Barbosa e Arruda, 2012:64). 

A centralidade que tomou a questão do medo tem consequências devastadoras a partir de sua 

disseminação no corpo social e, embora a mídia não seja responsável exclusiva por tal 

processo ela tem contribuído para aumentá-lo, onde o sentimento de medo é utilizado para 

buscar políticas que visam à repressão do crime violento. 

Entre 2002 e 2012, temos mais de dez filmes (ou documentários) falando sobre o tema 

favela
1
, sem contar os seriados e novelas. Verifica-se, porém, ao longo dos anos, uma 

mudança no enfoque dado a essas produções em que, se antes, a favela era o local de 

esconderijo de bandidos e local da desordem, agora as novelas retratam com romantismo a 

paz de viver em uma favela com Unidades de Polícia Pacificadora. 

Para Sento-Sé (2003), O desenvolvimento das tecnologias de comunicação está na base das 

sociedades de massa, cujo novo padrão de sociabilidade se difere das comunidades antigas 

por suas redes não se darem através do contato face a face. O autor destaca que há grande 

assimetria nas abordagens e no espaço reservado pela mídia às mais variadas modalidades de 

casos de violência, que variam de acordo com a natureza dos eventos, as origens sociais das 

vítimas, os locais onde ocorreram os eventos relatados e a participação de profissionais de 

órgãos públicos nos casos, que variam de acordo com o potencial de identificação do público 

consumidor e do veículo em pauta com os casos relatados. 

Para ele, os editoriais reservados a violência são tornados públicos em contextos específicos, 

na maior parte das vezes, marcado pelo acontecimento de algum caso traumático, destacado 

pela atmosfera que recolocou a violência na primeira página e onde a análise correta dos tipos 

de discursos usados pelos mais variados veículos de comunicação, abordagem dos problemas 

de segurança e violência levará a recorrência do uso de certas estruturas narrativas como 

                                                           
1
 Ônibus 174, 2002 - Direção: José Padilha; Cidade de Deus, 2002 - Direção: Fernando Meirelles, Kátia Lund; 

Quase dois irmãos, 2004 - Direção: Lúcia Murat; Redentor, 2004 - Direção: Cláudio Torres; Prisioneiro da grade 

de ferro, 2004; Quanto Vale ou é por quilo? - 2005; Falcão, meninos do tráfico, 2006 - Direção: MV Bill e Celso 

Athayde; Tropa de Elite, 2007 - Direção: José Padilha; Cidade dos homens, 2007 - Direção: Paulo Morelli; Era 

uma vez, 2008 - Direção: Breno Silveira; Última Parada 174, 2008 - Direção: Bruno Barreto; Linha de Passe, 

2008 - Direção: Daniela Thomas, Walter Salles; Verônica, 2009 - Direção: Maurício Farias; 5X Favela: Agora 

por Nós Mesmos, 2010 - Direção: Cacau Amaral, Cadu Barcelos, Luciana Bezerra, Luciano Vidigal, Manaira 

Carneiro, Rodrigo Felha, Wagner Novais; Tropa de Elite 2, 2010 - Diretor: José Padilha. 
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jargões e mecanismos discursivos que tornam o que é narrado uma espécie de repetição 

paradigmática de uma situação não de todo explicitada. 

Segundo o autor, a ideia de repetição é um artifício voltado para o desencadeamento de um 

conjunto de percepções pautadas mais pela emoção provocada pela descrição do fato do que 

propriamente pelo conhecimento das dinâmicas em que ele esta inserido, onde, se não temos o 

quadro como um todo, resta-nos apenas o fato entendido como expressão metonímica do que 

vivemos espectralmente e a sensação que isso nos causa. A exemplo desse tipo de abordagem, 

temos os programas: A patrulha da cidade (radio), SBT-Rio (TV), Cidade Alerta(TV), entre 

outros, cujas narrativas pura e simplesmente formulam todo um imaginário dos crimes e de 

seu executor. 

No início dos anos 2000, essas experiências se estenderam à ficção televisiva em seriados da 

Rede Record como Turma do gueto ou a novela Vidas Opostas, ou na Rede Globo, com o 

Prisioneiro Pallace II, entre outros. Uma série de trabalhos que dialogam entre si levantam o 

questionamento sobre em que medida esses filmes contribuem para fixar a imagem do 

favelado como marginal e reforçam sua identidade de excluído, além de questionar a relativa 

homogeneidade da periferia retratada no cinema e a autoridade de diretores não oriundos da 

periferia para tratar do assunto. 

Em Ivana Bentes, encontramos algumas reflexões sobre a favela no cinema brasileiro, e na 

mídia de maneira mais geral, que nos serve para aprofundar algumas questões que levantamos 

até aqui, não só do cinema como reflexão da sociedade, mas também sua transformação 

estética depois da década de 60.  

 

Representações Cinematográficas 

 

Segundo Bentes (2007), a chave para entender como são representados os territórios da 

pobreza no cinema dos anos 90 é o manifesto “Estética da Fome” (1965), de Glauber Rocha. 

Texto que, para ela, fala contra o humanismo piedoso e as imagens clichês da miséria que até 

hoje alimentam circuito da imaginação internacional. 

Para a autora, pode-se colocar de um lado, o cinema de romantização da miséria e sua 

contrapartida, a “pedagogia da violência”, que marca alguns filmes do Cinema Novo, até 

chegarmos ao contexto contemporâneo em que a violência e a miséria são pontos de partida 

para uma situação de impotência e perplexidade em que a imagem das favelas é pensada no 

contexto da globalização e da cultura de massas.  A romantização tem como base a cultura do 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
174 

 

samba e dos morros, a relação de pilhagem entre o gente do asfalto e a favela ganha um tom 

lírico e romântico da miséria produzindo uma saída pela arte, cultura popular, ou pelo samba. 

 

O mercado da pobreza 

 

Ainda segundo Bentes, além do discurso midiático do medo difuso e a demanda de repressão, 

encontramos outras diferentes formas de consumir a pobreza, ligadas ao circuito do turismo e 

das trocas culturais em que a favela é o cartão-postal às avessas, uma espécie de museu da 

miséria, etapa histórica, não superada, do capitalismo e os pobres, que deveriam, dada toda 

produção de riquezas do mundo, estar entrando em extinção, é parte dessa estranha “reserva”, 

“preservada” e que a qualquer momento sai do controle do Estado e explode, “ameaçando” a 

cidade. 

É nesse contexto, de uma cultura capaz de se relacionar com a miséria e violência com 

orgulho, fascínio e terror, que se podem analisar os filmes brasileiros contemporâneos 

voltados para esses temas. Filmes que quase nunca se pretendem “explicativos” de qualquer 

contexto, não se arriscam a julgar, narrativas perplexas, e se apresentam como “espelho” e 

“constatação” de um estado de coisas. Demissão de um discurso político moderno em nome 

de narrativas brutais, pós-MTV e videoclipe, um “novo-realismo” latino-americano (Bentes, 

2007: 248-249). 

Nessa tentativa de “mostrar” a realidade das favelas e periferias, esses filmes não relacionam 

a violência e a pobreza ao sistema gerador das desigualdades sociais, afastando a realidade 

dos filmes de um nexo que lhe dê um status de consequência, revelando uma realidade 

recortada em que a violência é quase inata a determinados sujeitos, que no auge de sua 

ganância matam-se entre si impiedosamente. 

Essa violência destituída de sentido vai marcar a produção audiovisual contemporânea. Nos 

anos 1990, o cinema de ficção apresenta raros cenários de reconciliação ou integração entre a 

favela e o restante da cidade, o contexto é o confronto ou a cumplicidade apenas no crime, 

cada vez mais explícito. Também está ausente qualquer discurso político explicativo da 

miséria e da violência, como nos filmes sobre a favela dos anos 1960. É através de imagens 

violentas que os novos marginalizados ferem e violentam o mundo que os rejeitou, é através 

das imagens que são demonizados pela mídia, mas também é pela imagem que se apropriam 

da mídia e de seus recursos, sedução, glamourização, performance, espetáculo, para existirem 

socialmente (Idem: 249). 
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Nesse sentido, a violência é mediada pelas imagens da mídia que dão existência e visibilidade 

aos fatos e dramas sociais, sem qualquer contextualização ou tentativa de entendimento. É o 

próprio espetáculo da impotência e do “sem saída” que interessa, uma transformação e 

banalização do trágico. Não há mais sentido, só imagens. E é através das imagens que esses 

personagens e seus territórios podem desejar uma fugaz existência, sem qualquer promessa de 

redenção ou de integração (Idem: 250). 

 

Da Estética à Cosmética da fome 

 

A estética do Cinema Novo tinha como objetivo evitar a folclorização da miséria e colocava a 

questão de como criar uma ética e uma estética para essas imagens de dor e revolta, ideia que 

ressurge em alguns filmes contemporâneos com ares de espetacularização. 

Segundo Bentes, passamos da “estética” à “cosmética” da fome, símbolo de um discurso que 

valoriza o “belo” e a “qualidade” da imagem, ou ainda, o domínio da técnica e da narrativa 

clássicas. Um cinema “internacional popular” ou “globalizado” cuja fórmula seria um tema 

local, histórico ou tradicional, e uma estética “internacional” em que os dramas vividos se 

transformam em produto no mercado cinematográfico. 

Para Bentes a “cosmética da fome” está em oposição à “estética da fome”, pensado por 

Glauber Rocha (1965), em que analisava uma maneira de mostrar a miséria, com a ideia de 

que o filme tinha que ser realista o suficiente para agredir a percepção e fazer refletir a 

violência social. 

Nesse sentido, Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, ganha para a autora ares desse 

novo formato, além de ser, para nós, excelente por proporcionar uma possibilidade de análise 

das transformações na imagem da favela carioca. Um filme marcante por expor a história do 

tráfico de drogas no Brasil e também por ser disseminador de um estereótipo de favelado. 

O interessante na contribuição de Ivana Bentes é mostrar que a construção de um estereótipo 

de favelado no cinema não é incoerente e segue uma evolução histórica que tende a fixar o 

lugar do favelado na sociedade e o tipo de sujeito que ele é, independente do contexto social 

em que ele está inserido, e a pluralidade que poderia existir no ambiente favelado. As histórias 

construídas se reafirmam, tornando inviável visibilizar o sujeito favelado como integrante de 

outras narrativas que não a violência e a fome. 

 

As classes populares na construção da autoimagem 
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A produção de imagens e representações para além das imagens estereotipadas, surgem 

através de uma linguagem contra hegemônica, uma outra versão de favela e de si mesmos, 

que vem principalmente da juventude, de movimentos sociais organizados e através das 

associações de moradores. Não só, com as mídias alternativas – como jornais e rádios 

comunitárias – mas também com produções que chegam ao grande público. 

A autorrepresentação, aqui entendida como representação (imagem pública) que um grupo 

constrói sobre si mesmo, e que busca legitimar como válida dentro de um campo de disputa 

com outras representações existentes e que geralmente tratam-se de representações de grupos 

marginalizados ou subalternos, que buscam opor-se a representações hegemônicas (Rocha, 

2012:133), como “Bróder” e “Cinco Vezes Favela: agora por nós mesmos” (em contraposição 

ao filme produzido pelo CPC da UNE na década de 60). 

Essas autorrepreentações estão para além das imagens do jornalismo, cinema e telenovela, 

surgindo em todos os campos artísticos, além da atuação política e produção acadêmica. Uma 

música e imagem de “protesto”, criadas por jovens vindos das favelas e periferias, verdadeiras 

produções de “outras falas”, contra-discurso. Agressividade juvenil, traduzida não apenas nas 

letras das músicas, encarnadas num discurso coletivo carregado de legítima ira social, que 

exige e transmite mudanças. 

Muito do que esta (re)construção da imagem produz tem em comum com aquilo pensado por 

Glauber Rocha quando pensou a estética da fome, principalmente em produções como 

Falcão, uma linguagem que choca enquanto leva à reflexão: como deixamos que existissem 

os meninos do tráfico? A sociedade do espetáculo pensada por Guy Debord
1
 tem outros 

roteiristas que cada vez mais falam para a sociedade e por isso são vigiados cada vez mais de 

perto. São muitas as estéticas da violência, com diferentes éticas e consequências: afirmativas, 

reativas, resistentes. Elas são a expressão de formas de viver, valorar e pensar. 

 

Conclusão 

 

A crescente visibilidade dada às favelas pelos meios de comunicação colocou em evidência 

cidadãos pobres e negros, em sua maioria. Ao trazer esse mundo ao grande público como 

local da desordem e esconderijo de criminosos há o reforço de estereótipos que vão para além 

                                                           
1
 Cineasta (ou anticineasta) e filósofo francês. Seu livro intitulado “A sociedade do espetáculo” foi originalmente 

publicado em novembro de 1967 e situa a opressão contemporânea no plano da cultura. Ficou conhecido com os 

movimentos de maio de 1968 na França (Hamburger, 2007). 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
177 

 

das representações e imagens subjetivas, fixando um tipo de sujeito e lugar perigoso, 

territorializando os males da cidade e, consequentemente, criminalizando a pobreza. 

Sugerindo que, como Buscapé, um jovem negro e favelado “sem talento para o crime”, 

sempre correrá o risco de cair em tentação. 

Percebemos que ao retratar os espaços da pobreza, a mídia de massa transformou o seu 

discurso ao longo dos anos e atualmente vem sendo desenvolvidas negociações em torno de 

uma representação simbólica das favelas, que devem ser preservadas em suas formas urbanas 

singulares da paisagem carioca, elaboradas enquanto recanto da autenticidade brasileira e 

destino turístico, mas desconstruídas enquanto territórios violentos de onde vinham as 

terríveis balas perdidas e daí resulta a necessidade da mídia tratar a favela por um viés 

diferente daquele que foi dado nas últimas duas décadas. 

Se antes ela era vista como um corpo à parte da cidade, hoje se mostra a favela como algo 

excêntrico, mas inerente à cidade, passando inclusive a compor um de seus vários destinos 

turísticos do qual se tornou parte constitutiva da imagem estereotípica do “pacote Brasil” 

(Medeiros, Menezes e Vilarouca, 2012: 183). 

Um indicativo indireto de que a visitação em favela vem se consolidando como uma 

importante marca da imagem da cidade é que mesmo um período muito curto de permanência 

na cidade (até três dias) não foi fator impeditivo para a escolha de visitação à favela por 

27,5% dos turistas (Idem: 186). 

O consenso de que os níveis de criminalidade violenta nos principais centros urbanos 

brasileiros são, hoje, um dos maiores desafios para o poder público e a mudança no 

tratamento dado pela mídia às favelas pacificadas, abre espaço para que As Unidades de 

Polícia Pacificadora sejam um modelo com alcance em nível nacional, já pensadas para 

cidades como Recife e Salvador. As percepções compartilhadas de insegurança, as questões 

relativas à violência e a segurança pública e a madeira como são tratadas pelos veículos de 

informação não ficam na esfera subjetiva, influenciando a opinião pública e, muitas vezes, 

dando um viés para as políticas públicas nesses locais. 

Por isso, se devem destacar as disputas pelo controle de visualidade das quais a população 

favelada faz parte, principalmente por demonstrar o empoderamento desses grupos, onde na 

disputa política pela veiculação de determinadas imagens, se desenvolve um movimento de 

contestação por outras construções de si mesmos e de seus locais de moradia, resposta não 

automática, mas previsível após tantas falas “dos outros” das quais teriam propriedade para 

falar e outras versões para apresentar, com aspectos antes invisibilizados. Trazer à tona essas 
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reflexões é uma forma de radicalizar a percepção sobre tal problemática que, nesse sentido, 

seria capaz de proporcionar outras possibilidades de produção do conhecimento. 
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INTERESSES, CONFLITO E PODER: A LUTA POPULAR PELA LIBERAÇÃO DA 

ILHA DO FOGO 

 

Enio Silva da Costa
1
 

 

 

Resumo 

A luta popular pela liberação da ilha do Fogo foi iniciada no ano de 2012, em virtude da 

ocupação da ilha pelo Exército Brasileiro, através de um ato administrativo da 

Superintendência de Patrimônio da União, que deu a posse da ilha ao 72º Batalhão de 

Infantaria Motorizado sediado em Petrolina. As formas e estratégias de luta foram várias, 

desde o simples protesto individual a interdição temporária da Ponte Presidente Dutra. 

Compreender como se deu esse processo de luta popular, quais as conquistas e perdas, qual 

contexto atual, e, sobretudo, qual o legado que essa luta popular deixa para a região. A 

abordagem metodológica utilizada foi pesquisa qualitativa realizada por meio de observações 

sistemáticas e pesquisa documental. O lastro teórico necessário para compreender a história e 

a dinâmica dos movimentos sociais.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos sociais vêm acompanhando os passos democráticos de diversas nações, 

inclusive do Brasil, nas últimas décadas, presentes constantemente em acontecimentos 

históricos relevantes, principalmente no âmbito das conquistas sociais. Na verdade, consistem 

num mecanismo que os cidadãos utilizam para reivindicar e ver reconhecido seus interesses e 

anseios coletivos. 

Avritzer (1994, p.189-190) afirma que “os movimentos sociais constituem aquela parte da 

realidade social na qual as relações sociais ainda não estão cristalizadas em estruturas sociais, 

onde a ação é a portadora imediata da tessitura relacional da sociedade e do seu sentido”. Eles 

não constituem um simples objeto social e sim uma lente por intermédio da quais problemas 

mais gerais podem ser abordados. 

O movimento popular pela liberação da ilha do Fogo se constituiu como uma das ações 

coletivas mais importantes dos últimos tempos na região. A partir da indignação popular 

contra a ocupação da Ilha do Fogo pelo Exército Brasileiro, o povo foi às ruas e aos gabinetes, 

munido da esperança e do poder popular em fazer o enfrentamento necessário, mesmo que 

esse enfrentamento fosse contra uma das instituições militares mais influentes. 

                                                           
1
 Pedagogo e militante social. Email: eniocostas@hotmail.com 
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A luta travada pelo Coletivo de Amigos da Ilha do Fogo durante todo o ano de 2012, assim 

que as comunidades das cidades de Juazeiro/BA e Petrolina/PE tiveram conhecimento da 

sentença judicial que dava a reintegração de posse a União, numa ação contra um comerciante 

que estava instalado na ilha há mais de vinte anos. 

Quais os verdadeiros interesses em torno dessa ocupação? O que de fato motivou o Exército 

Brasileiro a requerer junto a Superintendência de Patrimônio da União a posse da Ilha? Seria 

o Exército como se diz no ditado popular, “boi de piranhas”? Esses e outros questionamentos 

povoaram o imaginário sobre a situação da ilha. O que se tem de fato é que a luta 

desenvolvida pelo Coletivo de Amigos, frustrou pelo menos o interesse mais explicito no 

documento oficial da Superintendência de Patrimônio, que na ilha seria instalada uma base 

militar para a revitalização do rio São Francisco. 

A abertura da ilha nos finais de semana e feriados arrefeceu a luta do Coletivo, que tem como 

pauta principal a execução do Projeto Ilha do Fogo. Embora seja uma abertura restritiva não 

deixa de ser uma grande conquista, pois pelos discursos oficiais do então comandante do 72º 

BIMtz, “ em área militar não cabe a circulação de civis”. O povo a cada final de semana e 

feriados enche a ilha de graça, sob os olhares ensimesmados dos soldados do Exército.  

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A ILHA DO FOGO 

 

A Ilha do Fogo localiza-se na calha do Rio São Francisco, entre as cidades de Juazeiro-BA e 

Petrolina-PE, sendo assim a divisa natural entre Bahia e Pernambuco. É dividida em duas 

partes pela Ponte Presidente Dutra (BR – 407) que faz a ligação rodoviária dessas duas 

Unidades da Federação. Na porção Oeste possui uma área praiana de terreno acidentado, 

formado por uma rocha única, elevando-se ao poente em morro de aproximadamente 20 

metros de altura, onde fica um cruzeiro que durante muito tempo serviu de orientação aos 

navegantes. 

Fala-se também da lenda da serpente que encontra-se amarrada pelo fios de cabelo de nossa 

senhora, história contada e recontada por muitos ribeirinhos e historiadores. 

Conta que naquele morro lá da Ilha do Fogo, há uma grande serpente com os 

seus olhos de fogo, que mesmo sob o morro ilumina as noites sem luar. 

Muitos barqueiros, paqueteiros e pescadores já viram os fortes focos de luz 

que emanam dos seus olhos, mas o mais importante é que essa terrível 

serpente está presa por um fiozinho de cabelo de Nossa Senhora. Nossa 

Senhora das Grotas. E se um dia esse fio quebrar a serpente se soltará e se 

transformará numa enorme baleia, e Juazeiro e Petrolina se transformarão 

numa cama de baleia [...] Mamãe dizia que o referido fio de cabelo já estava 
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para quebrar, pois os pecados cometidos aqui já eram muitos. Pecados, 

injustiças, adultérios e a “cama de baleia” já estava quase pronta. É a lenda, 

o progresso, a criatividade das pessoas, tudo isso eu acho muito bonito. 

(PONTES, p. 16, 1994) 

 

Como se pode perceber nessa recriação ribeirinha do mito de Narciso, é notório a importância 

da Ilha do Fogo na construção da identidade do povo que vive no submédio do São Francisco. 

A aura mística que cerca as lendas do Velho Chico foram construídas a partir dessa faixa de 

terra hoje ocupada pelo Exército Brasileiro. 

Outra lenda muito cultuada na região é a do Nego d'Água, um duende negro que segundo 

relatos, vive fazendo estripulias por todo o trecho navegável do Rio São Francisco. Afirmam 

que ele descansa nas pedras da Ilha do Fogo, como bem demonstra a escultura que o 

representa, criada pelo artista Ledo Ivo, localizada nas proximidades de um bairro tradicional 

dos pescadores de Juazeiro, - o Angari. 

 

 

INTERESSES E CONFLITOS 

 

Foi com imensa tristeza que no ano 2012 às comunidades de Juazeiro e Petrolina receberam a 

notícia, mais propriamente em meados do mês de maio, que a Justiça Federal de Petrolina, 

através de uma ação de desapropriação
1
 em favor da União, que concedeu a posse da parte 

Oeste da ilha do Fogo ao Exército. Tal fato foi noticiado por toda imprensa regional
2
 

De fato, como noticiado a ilha foi ocupada e ali, ao que podemos observar, foi construída uma 

espécie de base militar, com telas, arames, portões e cadeados, impedindo que a população 

tivesse acesso à única praia urbana do submédio do rio São Francisco e desalojando uma 

colônia de pescadores que ali desempenhava suas atividades há mais de 30 anos. 

A partir do conhecimento de que o Exército, através do 72º BIMtz, ocuparia a ilha em todo a 

sua extensão (desde de 2010, o Exército já ocupava o lado Leste, onde funcionou a 

FRANAVE
3
). Formou-se um Coletivo Social Amigos da Ilha do Fogo, onde resultou em 

várias conquistas para a reocupação da ilha pelo povo. Foram frustrados os planos do possível 

                                                           
1
 Durante mais de 20 anos um comerciante explorou irregularmente a ilha do Fogo, no ano de 2010 a 

Superintendência de Patrimônio da União, deu a posse ao 72º  BIMtz. O dito comerciante se recusou a sair, sem 

antes ser indenizado. Fato que resultou na ação civil de desapropriação. 

 
2
  http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=27425. Acesso em: 25/06/13. 

 
3
    PROCESSO: 0000874-28.2011.4.05.8308 CLASSE: 233 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUTOR: UNIÃO 

RÉU: FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO. 

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=27425
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hotel de trânsito para os oficiais e autoridades, dos banhos regulares que alguns militares e 

civis estavam fazendo na ilha; da fantasiosa ocupação da ilha para implantação de uma base 

militar, que serviria de apoio às obras de transposição; da utilização da ilha como base de 

treinamento militar e como uma base militar que serviria de apoio ao projeto de revitalização 

do rio feito pelo Exército Americano
1
.  

Durante todo o processo de mobilização social, o Coletivo Social de Amigos da Ilha do Fogo, 

se deparou com o grande desafio de desconstruir do imaginário coletivo da população 

algumas mentiras tantas vezes divulgadas, principalmente para justificar a ocupação da ilha 

do Fogo. Por isso, foram focados para se discutir e ocupar os meios de comunicação com as 

seguintes informações: 

a) A ILHA NÃO É UM LOCAL PERIGOSO OU VIOLENTO. Se assim fosse teríamos altos 

índices de violência, que geralmente está associada ao tripé: consumo de drogas, prostituição 

e tráfico de drogas (pelo menos esse é o discurso oficial dos especialistas e autoridades 

policiais). Não há registro policial dos últimos trinta e seis meses de agressão física, arruaças, 

homicídio e tentativa de homicídio na ilha do fogo, ao contrário de outras áreas de grande 

circulação em Juazeiro e Petrolina. b) NÃO HÁ JUSTIFICATIVA LEGAL PARA UMA 

“INVASÃO” DO EXÉRCITO. Ao contrário do que se diz, não houve ocupação, a ilha não 

estava desocupada. Existe uma colônia de pescadores que não vivem da prostituição ou das 

drogas. São homens, pais de famílias que tiram o sustento das águas do velho Chico, e estão 

instalados na ilha do Fogo, há vários anos. A ilha não estava desocupada, porque todos os 

dias, homens, mulheres e crianças a frequentavam para a prática de esporte e lazer. Para 

muitos a ilha era a sua única forma de lazer gratuita e familiar) NÃO HÁ DECISÃO 

JUDICIAL CONCEDENDO A ILHA AO EXÉRCITO.  Foi a Superintendência de 

Patrimônio da União, em Recife, ligada à Secretaria de Patrimônio da União – SPU, órgão 

subordinado ao Ministério do Planejamento, que através de um ato administrativo concedeu a 

posse da ilha ao Exército, portanto tudo tramitou ADMINISTRATIVAMENTE. Coube a 

Justiça Federal em Petrolina a decisão de DESAPROPRIAÇÃO do comerciante Assis, que 

tinha um bar na ilha. O dito cidadão através de ato de concessão da prefeitura de Juazeiro, 

cerca de vinte anos atrás, passou a administrar a ilha do fogo e a explorá-la comercialmente. 

A partir do momento que o Coletivo intensifica no seio da sociedade as informações 

verdadeiras e os reais interesses institucionais e político sobre a ilha do Fogo, a lutar popular 

                                                           
1
  http://resistenciacristaj.blogspot.com.br/2012/10/alerta-total-exercito-americano-em-solo.html.  Acesso em:  

01/12/2012 
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começa a ganhar força e a adesão tanto de instituições sociais quanto de pessoas comuns que 

sempre utilizaram ou tiveram a ilha do Fogo como referência de lazer e cultura. 

 

Um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre de 

uma luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os 

seguintes elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade, 

adversários e aliados, bases, lideranças e assessorias – que se organizam em 

articuladores e articulações e formam redes de mobilizações – praticas 

comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos recursos 

tecnológicos, projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas 

demandas, e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham 

suas reivindicações (GOHN, 2012, p. 14) 

 

Em alguns momentos a identificação das estratégias de mobilização social para se atingir os 

objetivos do grupo, seguiu uma lógica comum aos movimentos sociais, à articulação com 

outros coletivos sociais, ampliando a rede de ajuntamentos e fortalecendo a luta. Outro fator 

que muito contribuiu tanto para mobilizar quanto para divulgar informações sobre a luta, foi o 

uso das redes sociais, especificamente o Facebook, onde foi criado o grupo SALVE A ILHA 

DO FOGO. Fato este que corrobora com Gohn: “os recursos tecnológicos são as grandes 

armas estratégicas utilizadas na organização e mobilização do movimento. A internet tem sido 

o principal instrumento de comunicação na elaboração de suas agendas” (2005, p. 37). 

 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PODER POPULAR 

 

Perceber-se enquanto força popular para fazer enfrentamento contra o Estado, não é tarefa 

fácil para os movimentos sociais, principalmente quando o Estado está representando na 

figura de uma instituição militar, com forte tradição, como é o Exército. 

E assim ao tomar conhecimento e resolver fazer o enfrentamento contra a ocupação da ilha do 

Fogo pelo Exército Brasileiro, na região do são Francisco representado pelo 72º BIMtz, que o 

Coletivo de Amigos da Ilha do Fogo, deparou-se com uma série de indagações 

desanimadoras, tais como: “Não vai dar em nada essa luta”, “Ninguém consegue nada contra 

o Exército”, “Essa briga é maior e o Coletivo não tem pernas para ir adiante”, “Um bando de 

maconheiros querendo fumar maconha” etc. 

Um movimento social é sempre um protesto moral, coloca-se por cima da 

sociedade para julgá-la ou transformá-la e não no centro para manejá-la e 

orientá-la no sentido que exigem a Razão ou a História […] Por isso o 

protesto dos estudantes em Maio de 68, ou das mulheres, sempre foi baseado 

num discurso igualitário de tipo republicana ou socialista, impregnado de 

valores que dizem respeito à cultura e à personalidade. […] o sujeito não é 

portador de um modelo ideal de sociedade, temos de encontrar o sujeito 
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pessoal no sujeito histórico) e também no religioso), que sempre está presente 

no centro das visões de sociedade e de mundo (TOURAINE, 2006b, p. 79) 

 

As razões sociais e interesse individual dentro do Coletivo não ofuscaram os objetivos ou 

enfraqueceram a luta em favor do livre acesso à ilha do Fogo, principalmente pelo 

compromisso social em tornar a luta pela ilha como referência para outras lutas sociais 

encampadas na região. Obviamente que no primeiro momento poucos tinham dentro do 

Coletivo a dimensão da amplitude em que a luta poderia ter para a sociedade. Como bem 

afirma Alain Touraine (2002, p. 3) acerca da importância dos movimentos sociais para a 

sociedade, quando diz que “os movimentos são o coração, o pulsar da sociedade”, sobretudo, 

porque mantém vivo valores e ideais coletivos. 

 
Eles, movimentos, não são heróis coletivos, acontecimentos dramáticos ou 

excepcionais, nem elementos ou forças dessa sociedade, disputando a 

direção de seu campo cultural. Eles não são em sim mesmos, agentes 

negativos ou positivos da história, do processo de modernização ou da 

liberação da humanidade. Eles são fruto de uma relação de produção e 

organização social, uma relação dupla – de identidade e de oposição - e não 

se dirigem fundamentalmente contra o Estado, pois não são lutas por meras 

conquistas de poder (TOURAINE, 2006a, p. 45). 

 

As primeiras reuniões do Coletivo foram marcadas com forte participação, principalmente de 

jovens universitários da região. Algumas vezes as reuniões tinham cerca de trinta pessoas, em 

outros momentos somente três pessoas se fizeram presentes. Nesse sentido Gohn (2005, p. 14) 

que os movimentos sociais são forças sociais organizadas que aglutinam as pessoas não como 

força-tarefa, de ordem numérica, e que às vezes fazem enfrentamento com um agrupamento 

mínimo de pessoas e instituições, mas que a luta e os avanços não deixam de acontecem. 

Como o Coletivo não era oficialmente legalizado, não havia uma hierarquia, com 

coordenadores, lideres e etc., embora tivesse aqueles que se destacavam pelo grau de 

envolvimento e participação. Durante as reuniões era perceptível que alguns membros do 

Coletivo não tivesse muita experiência de militância nos movimentos sociais, razão pela qual 

havia muita divergência na execução de algumas ações.  

A estratégia do Coletivo seguiu uma lógica de que era necessário mobilizar a sociedade e 

fazê-la perceber a importância do acesso livre da ilha, como referencia cultural e de lazer. Por 

mais que parecesse ser fácil desconstruir as informações acerca da ocupação,  

As ações sociais são orientadas por fins e valores, baseadas na visão de 

mundo dos indivíduos, há um grande papel para os valores dos indivíduos e 

grupos sociais, resultantes de motivações. Portanto segundo web, para 

analisar as ações coletivas devemos pesquisar também os conteúdos 
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simbólicos, as intenções dos atores sociais, pois há significações internas nos 

comportamentos coletivos culturais (GOHN, 2012, p. 21) 

 

As ações coletivas de mobilização social para fortalecer e avançar na luta pela ilha do Fogo 

teve vários momentos importantes, desde a memorável audiência pública
1
 na própria ilha do 

Fogo, quando as câmaras municipais das cidades de Petrolina e de Juazeiro, com a 

participação de aproximação 500 pessoas, num final de tarde do dia 27 de junho de 2012, 

reuniram-se a fim de discuti a situação eminente da ocupação da ilha. Para a surpresa de 

todos, o comandante a época do 72º BIMtz,  o Tenente-coronel James Collet compareceu a 

audiência para defender a ocupação e disseminar mentiras acerca dos motivos da ocupação. 

As declarações do coronel foram duramente rechaçadas por todos os presentes. 

Outra ação importante aconteceu no dia 20 de setembro de 2012, quando o Coletivo Amigos 

da Ilha e os Membros da Associação de Pescadores da Ilha do Fogo realizaram uma 

mobilização em defesa do acesso à ilha. Os pescadores posicionaram seus barcos ao redor da 

ilha, outros manifestantes usaram caiaques, abraçando simbolicamente o espaço para deixar 

claro que não concordam com a ocupação pelo Exército, enquanto outros membros do 

Coletivo ficaram na frente da entrada que dá acesso a Ilha do Fogo, com cartazes, faixas e 

flores na mão, apitando e gritando: A ILHA É DO POVO.  

Outra iniciativa foi de ocupar a via de pedestres em cima da ponte Presidente Dutra, para 

protestar içando águas do velho Chico tomando banho com baldes. Misturou o lúdico e o 

irreverente na tentativa de chamar atenção da comunidade e do próprio Exército que a luta 

pelo acesso ilha do fogo era mais do legitima e importante.  

Na outra ponta das ações foi criado um Grupo de Trabalho que tem se reunido a cada quinze 

dias desde o mês de janeiro de 2012, para a elaboração do Projeto de Urbanização da Ilha. O 

GT é coordenado pela UNIVASF, tem a participação de várias entidades da região: IFsertão, 

CODEVASF; Comitê popular; Prefeituras; Coletivo da Ilha e Associação de Pescadores. 

Membros do GT visitaram regulamente a ilha com engenheiros, arquitetos e topógrafos para 

realizar o levantamento de informações técnicas. O Projeto Executivo foi finalizado no mês 

de agosto de 2012, sem, entretanto ter-se articulado uma audiência pública para apresentá-lo e 

discuti-lo com as duas comunidades e os parceiros, formas de tornar a ilha com a 

infraestrutura necessária para ser um local aprazível e de referência turística e cultural para a 

região. 

                                                           
1
 http://www.carlosbritto.com/vereadores-de-juazeiro-farao-audiencia-publica-na-ilha-do-fogo/. Acesso em 

25/04/2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A luta popular pelo livre acesso da população a ilha do Fogo, embora tenha conseguido 

avanços extraordinários, como o acesso aos finais de semana, a mobilização social e a criação 

do Projeto do Parque Ilha do Fogo, ainda não teve a sua conquista maior, que é a 

transformação da ilha do Fogo num espaço com infraestrutura e as condições mínimas de 

preservação e conservação dos aspectos ambientais e socioantropológico. 

Desde a ocupação da ilha houve várias especulações acerca do real interesse institucional, 

alguns afirmavam que um grupo da cidade de Petrolina instalaria um grande restaurante de 

luxo, que seria um novo hotel de trânsito para oficiais e demais autoridades, como funciona 

em Salvador na Base da Marinha do Brasil na de Inema
1
; que seria um resort  de luxo; ou 

como se ler no termo administrativo da Superintendência de Patrimônio da União: “No local 

será instalada uma base militar para a revitalização do rio São Francisco.” O que se tem de 

fato, é que um coletivo social, conseguiu frustrar todos esses interesses. E que a lutar popular 

com seus aspectos naturais de mobilização e articulação conseguiu mostrar a força do poder 

popular, criou-se uma nova perspectiva para os movimentos sociais na região. 

As jornadas de junho de 2013, embora tenham acontecido nacionalmente, na região em 

virtude da forte mobilização do Coletivo de Amigos da Ilha do Fogo, a organização das 

jornadas teve a participação de vários membros do Coletivo da Ilha, inclusive a situação da 

ilha foi pauta de reivindicação do que foi denominado movimento social “O Vale Acordou”. 

Saliento que no momento de discussão para a denominação desse coletivo social, houve 

diversas falar em afirmar que o “Vale” já estava acordado desde o inicio da luta pelo acesso à 

ilha do Fogo. 

Infelizmente a ilha continua fechada durante a semana para a população e turistas terem 

acesso as suas praias. A população pobre da região que tinha a ilha como única forma de lazer 

durante a semana, tem que se submeter a tomar banho do lado Juazeiro, num local conhecido 

como “prainha da marinha”. Um local insalubre, sujo, sem as mínimas condições de banho. 

Do lado de Petrolina, a coisa ainda é pior, na orla correndo a céu aberto, tem um esgoto bem 

                                                           
1
 http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/geral/26736,ferias-de-dilma-muda-rotina-em-inema.html. 

Acesso em 20/08/2014. 
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ao lado onde a população e comerciantes utilizam as águas do rio. Dois sérios problemas de 

saúde pública e da falta de compromisso de quem deveria ao menos zelar pelo bem-estar da 

população. 
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DINÂMICAS DA RELAÇÃO SOCIEDADE CIVIL/PODER PÚBLICO NO VALE DO 

SÃO FRANCISCO: notas sobre associativismo étnico e participação política em 

Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) 

 

Cláudio Roberto dos Santos de Almeida
1
 

 

 

Resumo 

O presente artigo visa analisar o modo como a Esfera Pública tem sido constituída em 

Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) (as duas cidades mais importantes do Sub-Médio São 

Francisco) a partir da atuação das associações organizadas em torno da experiência étnico-

racial nestas cidades. A análise será norteada pelo conceito de Esfera Pública tal qual vem 

sendo desenvolvido pela filosofia política de orientação habermasiana, ou seja, como conjunto 

articulado de intervenções discursivas voltadas para a contestação ou afirmação de valores e 

ações que complexificam a vida pública em uma sociedade –resultado das dinâmicas 

interativas entre sociedade civil e Estado. O pano de fundo da presente análise consiste na 

compreensão de como estas cidades florescem enquanto ambientes no quais se desdobram os 

processos interativos e identitários, direcionados à apresentação de demandas sociais ao Poder 

Público na região. Será feita uma análise das atuais possibilidades de incorporação das 

demandas das associações pelas administrações municipais locais e do modo como os dois 

municípios têm lidado com as dinâmicas de representação e mobilização no seio da sociedade 

civil. Para isto será alvo de atenção a dinâmica de atuação das organizações da sociedade civil 

e as ações do Estado no que tange à forma como as demandas apresentadas pelos referidos 

grupos vem sendo interpretadas e tratadas por estes dois agentes. 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento realizada sob minha orientação que tem 

por finalidade compreender os modos de intervenção de grupos étnico/culturais organizados 

no Espaço Urbano e na Esfera Pública de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). 
2
A pesquisa está 

voltada para o mapeamento e caracterização das formas de atuação de grupos sociais 

organizados em torno de relações raciais no espaço urbano das duas cidades. Em sua fase 

inicial, foi realizado um mapeamento e uma reconstituição analítica do processo de formação 

das principais organizações civis que atuam na promoção da igualdade racial ou combate ao 

racismo nas duas cidades. Como desdobramento das observações a respeito da dinâmica de 

                                                           
1
 Professor Adjunto de Sociologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) - 

claudio.almeida@univasf.edu.br 
2
 A pesquisa conta com apoio do CNPQ, FACEPE e FAPESB sob forma de concessão de bolsas de iniciação 

Científica. 
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atuação das organizações civis com base em experiências étnico-raciais do Vale do São 

Francisco, torna-se importante uma reflexão sobre as possibilidades de alcance de resultados 

concretos em termos de ação do poder público no tocante às bandeiras defendidas por tais 

grupos. 

A opção por analisar a atuação das organizações sociais com base em experiências de raça em 

Juazeiro e Petrolina como modo de compreender como se dá a formação da Esfera Pública na 

região do Vale do São Francisco se deu por dois fatores principais. Primeiramente, o foco 

analítico nas cidades de Juazeiro e Petrolina explica-se pela predominância econômica e 

importância política destas duas cidades na Região integrada de Desenvolvimento Econômico 

do Vale do São Francisco (RIDE)
1
. Com um efetivo populacional que supera 400 mil 

habitantes, as duas tem sido local destino de constante fluxo migratório e respondem por boa 

parcela das mobilizações políticas locais. O segundo elemento condicionante desta escolha é o 

fato de que, com uma concentração de 67% de negros em Petrolina e 73% em Juazeiro
2
, os 

problemas relacionados às desigualdades sociais locais (assim como em boa parcela do país) 

se desenvolvem sob o escopo de diferenciações sociais orientados por critérios de raça, assim 

como de gênero. 

 

Urbanidade e Esfera Pública 

 

O conceito de Esfera Pública tem sido amplamente discutido tanto entre pesquisadores 

ligados ao pensamento político quanto entre aqueles que se identificam mais com a assim 

chamada Teoria Social. Em boa medida, a razão pela qual este conceito tem sido discutido é a 

própria dinâmica política contemporânea, marcada pela atuação de diferentes organizações 

civis no mundo inteiro e o clamor para que suas reivindicações encontrem ressonância das 

medidas tomadas pelo Estado em diferentes acepções. Um dos mais proeminentes teóricos 

que tem oferecido contribuições para um esclarecimento a respeito do conceito de esfera 

pública é Jurgen Habermas (2003), filósofo alemão profundamente preocupado com as 

possibilidades concretas de exercício da democracia nas sociedades ocidentais. 

O conceito de Esfera Pública emerge na teoria habermasiana em um conjunto de 

preocupações relativas ao advento das sociedades modernas. Segundo o autor a Esfera Pública 

inicia-se no momento em que, com o alto grau de densidade demográfica e complexidade 

                                                           
1
 A RIDE abrange as cidades de Casa Nova, Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco e Curaçá, Sobradinho na 

Bahia. 
2
 Segundo senso IBGE 2010. 
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moral das sociedades capitalistas, o Estado passa a assumir a função de regulação das relações 

comerciais e intersubjetivas. Esta adquire legitimidade na medida em que grupos de 

concidadãos se reúnem para discutir questões relativas às decisões públicas sobre a vida em 

sociedade e tentar impor limites ao Estado Absolutista. 

De maneira geral, as possibilidades concretas de um desenvolvimento adequado da Esfera 

Pública se deram com o advento do capitalismo justamente por este ter promovido mudanças 

sociais significativas nos países europeus. Com o progressivo afastamento do Estado em 

relação aos interesses e à capacidade de intervenção dos cidadãos em suas decisões 

(desdobramentos do liberalismo político), a Esfera Pública surge como um espaço 

privilegiado de religação entre o sistema e o mundo da vida. Este é por excelência um espaço 

de formação da opinião política e encontra nas sociedades liberais os parlamentos e esferas 

legislativas como instituições que podem promover o diálogo sociedade/Estado. 

No Brasil, é possível encontrar registros de uso da vida pública desde muito cedo. Já em 

alguns centros urbanos mais estruturados no século XVIII havia levantes populares que 

utilizavam a via pública como espaço de transmissão de informações e idéias. Porém, a Esfera 

Pública no Brasil viveu momento de intensa transformação no limiar do século XIX. Seu 

marco histórico e sociológico foram as transformações ocorridas pelo menos nas cidades mais 

proeminentes a partir da chegada da família real em 1808. Este período em que o Brasil torna-

se sede do império português é marcado por dois grandes processos simultâneos. Por um lado, 

tem-se o enfraquecimento do poderio da economia centrada na produção de açúcar e a já 

notável emergência da economia cafeeira – o proporcionou um deslocamento do poder 

político da região nordeste para o sudeste – onde foi implantado o centro administrativo do 

país. É em meados do século XIX que as cidades brasileiras deixam de ser locais em que se 

davam encontros para se tornarem locais feitos para isto – promoveram assim o convício 

social entre diferentes grupos e com interesses diversificados. 

Os fatores anteriormente descritos se mostraram como condição fundamental para o 

desenvolvimento de preocupações quanto à coletividade e de constituição efetiva de uma 

Esfera Pública, principalmente por aqueles que haviam adotado aquilo que Florestan 

Fernandes (2010) considerou como a “utopia burguesa” (abolicionistas, republicanistas etc.). 

Porém, as possibilidades reais de uma complexificação da vida política e da participação 

popular nas decisões de Estado no Brasil foram limitadas por muito tempo devido à restrição 

dos direitos civis (liberdade, integridade, igualdade etc.), dos direitos sociais (moradia, 

educação, emprego etc.) e dos direitos políticos (voto, organização partidária etc.) à grande 
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maioria da população, composta principalmente por escravizados, mulheres e pessoas sem 

alfabetização. 

Como consequência deste modelo de formação social e da prevalência do patrimonialismo, o 

Brasil enfrentou e ainda enfrenta dificuldades no tocante a um processo de ampliação dos 

espaços de decisão compartilhada e apresentação de demandas coletivas. A vida política no 

país é ainda muito fortemente marcada por uma desconfiança em relação ao legislativo 

(câmaras municipais, estaduais e federais), uma hierarquização da vida pública a partir de 

critérios de raça, classe e gênero e uma aposta na capacidade da esfera executiva do Estado no 

tocante à resolução dos problemas sociais que afetam a população. 

Segundo José Murillo de Carvalho (2001), o timming e o modo com que aconteceram estas 

conquistas definiu em grande medida o caráter relação sociedade/Estado e os princípios da 

cidadania nos países. Em alguns casos como o inglês, por exemplo, a cidadania foi 

conquistada a partir de uma atuação efetiva da população e do exercício livre do poder 

judiciário. Nestes casos, os direitos civis garantiram, uma ampliação dos direitos políticos e 

abriu-se brechas para a ampliação dos direitos sociais. Em outros exemplos, como o caso 

Brasil pós 1930, houve uma supressão dos direitos políticos e expansão precoce dos direitos 

sociais via Estado, constituindo o que o autor classificou como uma “estadania” (2001, 

p.115). 

Esta conquista de direitos sociais básicos via ação exclusiva do Estado acabou por reforçar 

toda uma lógica paternalista e centralizadora que minou pela base a possibilidades 

emancipatórias das organizações civis durante longo período da história nacional. 

Atualmente, pós-constituição 1988, as organizações sociais reorganizam-se sobre outras bases 

de reivindicação, buscando formas participativas de intervenção na vida pública. Analisar 

como tem se dado esta dinâmica nas diferentes realidades significa averiguar as possibilidades 

reais e limites de exercício da democracia atualmente no país. 

 

Modernização Conservadora, Espaço Urbano e a Emergência de Novas Dinâmicas 

Coletivas de Contestação no vale do São Francisco 

 

A região do Sub-Médio São Francisco tem chamado a atenção de especialistas e leigos devido 

ao notável processo de modernização e desenvolvimento econômico local. O crescimento 

econômico da região do Vale do São Francisco tem sido impulsionado por programas e 

políticas desenvolvimentistas implantados na região há cerca de 50 anos. O foco por 

excelência destas estratégias de modernização tem sido o aprimoramento das técnicas e 
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instrumentos de produção agro-pecuária, voltado para o aumento da produção e a sustentação 

de mercados regionais, nacionais e internacionais (Franca, 2008). 

As políticas de modernização econômica implantadas na região nos últimos trinta anos têm 

exercido influência sobre diferentes aspectos da região. Dentre estas principais influências, é 

possível destacar as novas dinâmicas demográficas proporcionadas pelos fluxos migratórios 

de trabalhadores de diferentes níveis de especialização para a região. Por um lado, migração 

de trabalhadores não especializados abastece a região de um contingente de mão-de-obra de 

baixa qualificação que é geralmente utilizada para a oferta de serviços braçais e outros a baixo 

custo. Estes trabalhadores se aglutinam em regiões periféricas das cidades, próximas às zonas 

de produção agrária, formando ocupações irregulares que, em alguns casos, dão origem a 

novos bairros populares. 

Considerando a atuação dos dois principais agentes de crescimento físico e demográfico de 

Petrolina e Juazeiro (o Estado e o Mercado) o processo de crescimento destas cidades, é 

possível assistir a uma lógica de crescimento urbano marcada pela privatização dos espaços 

de sociabilidade (com o surgimento de condomínios, clubes, restaurantes, bares e o não 

investimento em equipamentos públicos de lazer como praça etc.) e uma redução do potencial 

interativo que a própria cidade pode proporcionar, colocando em cheque as próprias 

possibilidades de um desenvolvimento mais aprimorado da Esfera Pública na região. 

Por outro lado, modernização da região também vem acompanhada da chagada ou 

aprimoramento de instituições públicas que garantem direitos e benefícios sociais à população 

local. A ação destas instituições, bem como a crescente demanda por modelos mais 

igualitários de relações sociais vem incentivando e possibilitando a ação de grupos sociais 

organizados na busca por cidadania e integração social. Isto implica na abertura para os 

grupos sociais de novas maneiras de intervenção na Esfera pública local, estabelecendo 

estratégias contestatórias e identitárias no espaço público destas cidades. O processo que se 

tem assistido a partir da intervenção das associações na região é a tentativa de garantir 

justamente que este processo de modernização possa proporcionar uma integração social de 

grupos socialmente excluídos, como é o caso dos grupos étnico/raciais no Vale do São 

Francisco. 

 

Formação e Dinâmica Associativa Étnico/Racial dos Principais Grupos de Atuação na 

Região 
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Quando analisamos a trajetória das principais associações de Petrolina e Juazeiro, podemos 

destacar fatores mais ou menos comuns e elementos específicos que caracterizam o momento 

político, as inclinações culturais e até mesmo as interpretações sobre o método e o significado 

da lua política para cada um dos membros nestas associações. De modo geral, ainda que por 

vias diferentes, as associações de Petrolina se organizam em torno da experiência religiosa, 

enquanto as organizações de Juazeiro estão mais ligadas a experiências de atuação no setor 

cultural ou da militância política. Para dar mais embasamento à afirmação presente, será 

necessária uma breve apresentação das principais associações atuantes em cada uma das 

cidades. 

Uma das mais antigas e participativas associações da região é A Associação das Mulheres 

Rendeiras do Bairro de José e Maria em Petrolina. A Associação tem sua origem num grupo 

de mobilizações formado em torno da defesa do direito dos moradores da habitação informal 

conhecida à época como Vila Papelão. Há cerca de três anos, a Associação das Mulheres 

Rendeiras formou o Ponto de Cultura os Heróis do Povo Negro com objetivo de garantir 

visibilidade à história da população afrodescendente no Brasil e no mundo. 

Outra importante associação de Petrolina é a Associação Espírita e de Cultos Afro-Brasileiros. 

Esta se formou num período em que, dado o processo de expansão urbana das cidades, muitas 

casas de culto, que antes ficavam relativamente isoladas do centro da cidade, passaram a 

integrar bairros novos que cresciam em torno da propriedade em que os terreiros estavam 

instalados. Com o aumento da quantidade de moradores nestes novos bairros e a dificuldade 

de manter relações vicinais amistosas, as casas de culto passaram a conviver com constantes 

conflitos que muitas vezes envolviam a ação do judiciário na tentativa de resolução de 

conflitos. Em sua fase inicial, a associação estava bastante preocupada com a necessidade de 

valorização e respeito a suas práticas religiosas, tendo redirecionado seu discurso para uma 

abordagem racialmente orientada ao decorrer de sua trajetória. 

O NAENDA, por sua vez, foi formado a partir de um grupo de teatro de rua no final da 

década de 1980. Só depois, já nos anos 2000, com o apoio da secretaria de cultura do 

município de Juazeiro em uma gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), o NAENDA se 

formou com o objetivo inicial de promover a conscientização da população através da arte-

educação. O mais recente grupo é o North Bahia Crew, um coletivo de jovens aderentes à 

cultura Hip Hop oriundos de diferentes bairros pobres da região que se organiza em torno da 

defesa do direito da juventude (e em especial a juventude negra) aos benefícios da cidade, de 
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direitos sociais até então não garantidos pelo poder público e da necessidade de 

fortalecimento da autoestima de seus participantes. 

Analisando o processo de formação das principais associações de defesa de bandeiras étnico-

raciais em Petrolina e Juazeiro, foi possível observar elementos comuns em seu processo 

formativo, suas atividades e métodos de trabalho. De modo geral, as associações se formaram 

em um período marcado por uma retomada das lutas políticas pelos movimentos sociais e por 

uma reocupação do espaço público como local por excelência de formação da opinião política 

e das ações contestatórias em todo o país. No caso da região em análise, o passado político 

(bem como reminiscências contemporâneas) recente da região estabeleceu um conjunto de 

fatores pode ser visto como importante elemento na condução dos processos de retomadas das 

organizações associativas e participativas locais. Muito da formação destes grupos pode ser 

compreendido sob a ótica do processo de desenvolvimento urbano da região. 

 

Mobilização e Participação no Poder Público Local 

 

Petrolina e Juazeiro são duas cidades que, embora possuam histórias políticas mais ou menos 

diferenciadas, apresentam características muito semelhantes quando observadas suas 

possibilidades de um diálogo mais amplo com as organizações da sociedade civil. Para uma 

compreensão mais adequada do atual quadro de relação sociedade/poder publico nestas 

cidades, é necessária uma compreensão de como esta dinâmica tem se configurado ao nível 

dos estados como um todo. 

De modo geral, a literatura sobre participação política e relação Sociedade/Estado no 

Nordeste está bastante influenciada por um discurso oficial criado e retroalimentado no seio 

das próprias ciências sociais brasileiras no que diz respeito à região Nordeste (Avritzer, 2007). 

No bojo destas discussões estão representações mais gerais que identificam a atrofia 

econômica à permanência do patriarcalismo de origem, criando uma imagem do Nordeste 

como região economicamente inviável e politicamente arcaica. Quando considerados os fatos 

de que, o Nordeste contemporâneo é a região que mais apresenta crescimento econômico no 

país e que tem tido uma importante participação nas decisões eleitorais nos últimos anos, 

principalmente desbancando certos setores conservadores então presentes, esta imagem 

começa a se tornar cada vez mais frágil. 

Esta constatação não quer dizer que as características então descritas na região Nordeste não 

se encontram presentes, principalmente em cidades mais distantes das capitais, como Juazeiro 
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e Petrolina. Porém, para uma compreensão adequada da relação sociedade civil/poder público 

nesta região, é necessário atentar para o modo como estes modelos antigos de organização 

estrutural da vida pública tem sido combatido ou reafirmado pela lógica de correlação entre os 

grupos políticos e pela ação das organizações civis. Tal análise se torna importante quando 

observado que, conforme salienta Avritzer (2007), a forma e a habilidade participativa das 

organizações civis estão ligadas com o modo como o poder público se relaciona com a 

sociedade civil em seus processos decisórios. 

Consideradas suas relações com a política mais ampla que se desenvolve nos estados, 

Petrolina e Juazeiro possuem características bastante peculiares. Petrolina apresenta-se como 

uma cidade com características de participação que contradiz uma tendência geral que se tem 

constituído no estado de Pernambuco já há algumas décadas. Juazeiro, por sua vez, segue uma 

lógica de relação sociedade/estado muito similar à que a Bahia tem constituído no mesmo 

período. De um lado da ponte, no caso de Petrolina, há uma tendência de retração das 

instituições e organizações participativas contradizendo a lógica geral do estado. Do outro, há 

a reprodução de um modelo mais ou menos estabelecido em toda a unidade subnacional, com 

esforços locais de reversão do quadro. 

A história política de Pernambuco tem sido profundamente marcada pela emergência de 

organizações e instituições participativas desde a década de 1950. Com a abertura 

democrática e a intensificação das lutas relacionadas a problemas urbanos na década de 1980, 

o Estado assistiu a um processo de espraiamento de associações, o que influenciou a 

ampliação de mecanismos de estreitamento da relação sociedade/estado, principalmente sob a 

legenda do orçamento participativo. O estado de Pernambuco é um dos que se destacam na 

região nordeste por ter seguido uma tendência geral do chamado boom participativo que 

caracterizou o Sul/Sudeste no mesmo período. Sendo assim, cidades de menor porte passaram 

a seguir o modelo de relação com o poder público estabelecido por esta tendência geral. 

A vida política de Petrolina neste período não conseguiu acompanhar as legendas do boom 

associativo, o jogo político era bastante orientado pela lógica das relações interfamiliais e 

oligopolizado por uma parcela bastante restrita da população local. Neste contexto as 

possibilidades de participação da sociedade civil na dinâmica política local estavam limitadas 

à lógica das filiações por interesse pessoal ou ao corporativismo de alguns grupos mais ou 

menos autônomos. O poder público de Petrolina é hoje disputado por três grandes tendências: 

setores ligados às antigas oligarquias agrárias que estão comprometidas com a implantação do 

desenvolvimento econômico (principalmente na produção rural) e que buscam manter o 
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controle dos processos decisórios a nível local e estadual; setores do empresariado e de 

profissionais liberais do meio urbano que buscam romper com o monopólio político dos 

setores tradicionais, ainda que mantenham uma legenda relativamente conservadora e, em, 

terceiro lugar, há forças políticas ligadas a partidos de esquerda (principalmente o PT) e que 

buscam chamar atenção para as demandas reprimidas da população e para as dificuldades 

abertas pelo novo momento econômico por que passa a cidade. Em geral estas três forças 

possuem representantes no setor legislativo da cidade, ainda que em proporções pouco 

equilibradas. 

As forças políticas conservadoras ligadas às atividades econômicas urbanas e da esquerda têm 

tentado manter diálogos com a população local, porém tem sido recorrentemente acusadas por 

setores mais esclarecidos da militância de não conseguirem estabelecer relações mais 

orgânicas com suas demandas. De modo geral, a apresentação de temas de debate à Câmara 

tem sido mais encaminhada pela intermediação que a mídia local tem feito, que chama a 

atenção para problemas estruturais da cidade, que de fato a partir de uma construção dialógica 

com as associações. 

Juazeiro não apresenta um quadro muito diferente. A história política de Juazeiro nos últimos 

anos está bastante relacionada com a emergência e declínio da abrangência do “carlismo” no 

estado da Bahia. O carlismo foi um modelo de arranjo político criado em torno da figura de 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), um importante líder político baiano que constituiu sua 

trajetória no poder a partir da formação de uma ampla rede de favorecimentos de 

simpatizantes e perseguição de opositores ao longo dos últimos 40 anos. 

Uma característica importante do carlismo é que este se constituiu a partir de uma dinâmica 

bastante volátil de alianças com as oligarquias em voga em cada região, fortalecendo o seu 

predomínio e reprimindo as vozes dissidentes em cada uma das localidades como forma de 

adquirir fidelidade política destes grupos. Como consequência deste arranjo político, o 

carlismo criou uma estrutura de governo absolutamente refratária à participação popular, seja 

por meio de instituições de diálogo sociedade/estado (como os conselhos etc.), seja pela 

garantia de expressão livre e pública da opinião por grupos contestatórios. Cooptação, 

corrupção e violência policial se tornaram a marca por excelência do predomínio do carlismo 

na Bahia. A dinâmica política de Juazeiro hoje está bastante orientada em torno da relação 

carlismo/anti-carlismo. Embora, com a morte de ACM o carlismo tenha se atrofiado, este 

modelo deixou como legado um conjunto de articulações entre os setores conservadores 
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locais voltados para a manutenção do predomínio político das oligarquias formadas ou 

fortalecidas em seu período áureo. 

Diante destas heranças históricas, Petrolina e Juazeiro hoje têm apresentado uma dinâmica de 

relação Estado/Sociedade Civil ainda bastante incipiente. Além da dificuldade de 

incorporação das demandas étnico/culturais nas plataformas políticas dos vereadores e 

prefeitos é possível destacar um outro elemento de complicação do quadro. Como provável 

reflexo da emergência de governos de inclinação popular a nível estadual e nacional nos 

últimos anos, as cidades de Petrolina e Juazeiro têm vivido um processo de emergência de 

representações políticas mais ligadas às associações nas últimas eleições. Este fenômeno tem 

implicado numa dinâmica de alocamento das principais lideranças dos grupos 

político/culturais na estrutura de governo dos municípios, como forma de garantia de uma 

relação mais estreita com as bases.  

Ou seja, na medida em que vereadores e prefeitos discursivamente comprometidos com as 

demandas populares (não necessariamente de esquerda) conseguem galgar cadeiras no 

legislativo e executivo local, os líderes mais conhecidos dos grupos têm sido incumbidos da 

tarefa de promover a mediação entre as figuras públicas e a população em geral. Ou seja, 

contraditoriamente, o aumento da participação política dos grupos étnicos tem implicado 

numa hipertrofia do eixo da representação e um decréscimo da capacidade organizativa do 

eixo da mobilização, devido a sua defasagem. Esta pode ser uma das maiores dificuldades de 

estabelecimento de uma legenda participativa nas duas cidades: além de um quadro geral de 

insensibilidade às demandas sociais por parte dos setores majoritários, tem havido um 

processo de esvaziamento dos grupos de mobilização e uma dificuldade de equacionar a 

relação sociedade civil/poder público nestas cidades. 

 

Considerações Finais 

 

Muitos são os desafios postos a uma complexificação da Esfera Pública em Petrolina e 

Juazeiro. De modo geral, as dificuldades salientadas neste texto possuem origens históricas 

muito específicas e, como tais, podem ser revertidas. O momento atual tem sido marcado pela 

emergência de grupos políticos orientados por diferentes legendas de mobilização. Do mesmo 

modo as administrações têm desprendido esforços para resolver os problemas de diálogo com 

a sociedade civil, reservadas as devidas ressalvas, evidentemente. A questão fundamental é 

que as mobilizações políticas nas duas cidades estão cada vez mais antenadas com processos 
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gerais ocorridos em outras cidades do Brasil, principalmente as capitais. E, na medida em que 

isto ocorre, a denúncia ao caráter arcaico do modelo atual de relação Sociedade/Estado 

executado nos municípios se torna um fator quase inevitável.  

Estes elementos apontam para uma tendência que se tem constituído nas duas cidades e que 

pode descrever em maior ou menor grau processos que em desdobramento no período atual 

nas cidades de pequeno porte, pelo menos no Nordeste brasileiro. O processo de aceleração 

do crescimento econômico nestas localidades tem contextualizado um fenômeno paralelo de 

complexificação das relações sociais, com a ampliação de instituições democráticas 

(Conselhos, Delegacias Especiais, Ministério Público etc.) e a emergência de novos atores e 

mecanismos de atuação na Esfera Pública. Com isto, surgem também demandas para um 

reequilíbrio das forças políticas locais, onde a sociedade civil organizada passa a demandar 

cada vez mais sua participação nos processos decisórios das cidades. 
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O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA PRÁTICA (POLÍTICA) DO ESTADO NO 

BRASIL. 

 

Darlaine Pereira Bomfim das Mercês
1
 

Paulo Francisco de Souza
2
 

 

 

Na premissa de O futuro da democracia (1986) Bobbio afirma que “a democracia não goza no 

mundo de ótima saúde [...] mas não está à beira do túmulo”; ele acredita que a democracia 

está em transformação, devido a falência da democracia real com os mandatos 

representativos, práticas/mecanismos invisíveis de poder. O que há hoje é uma crise profunda 

do sistema de representação democrático devido à baixa participação política, com isso uma 

nova teoria que possa melhorar o cenário político, neste caso a democracia deliberativa, dessa 

forma os cidadãos teriam discutir, criticar e refletir sobre a esfera pública. 

O ideal da democracia, segundo Bobbio, é baseado na ideia de indivíduos igualmente 

soberanos. Tal premissa é um grande obstáculo para que esse ideal se concretize na sociedade 

brasileira principalmente pela perpetuação de preceitos que mantém a desigualdade social, por 

isso, mesmo em termos de soberania para que haja igualdade entre a população é necessária 

uma profunda mudança social, econômica e política na lógica do capital brasileiro.  

No ideal democrático os indivíduos igualmente soberanos participariam ativamente da agenda 

política de seu país entrando em acordo com os demais sem organismos intermediadores, 

concordando com a ideia de Rousseau, uma contramão da democracia representativa, sobre o 

Contrato Social que manteria a ordem nacional, através da vontade geral - mesmo Rousseau 

acreditando que esse ideal não possa ser atingido por humanos. Porém, esse ideal de 

democracia corresponde a ideia de que todos os indivíduos se ocupariam das atividades 

políticas. Um dos pontos discutíveis, neste caso, da teoria de Rousseau é que os cidadãos 

seriam totalmente ativos, o que poderia excluí-los de outras atribuições, neste ponto a 

representatividade seria a melhor saída que todos participem indiretamente das decisões 

coletivas e possam ser ativos economicamente, não apenas politicamente. 
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O estado burocrático e o democrático caminham juntos, na proporção da burocratização e das 

demandas do estado que aumentam na medida em que mais pessoas tem direito a voto, mais 

pessoas podem exigir coisas, essas coisas podem e devem variar de acordo com a necessidade 

de cada cidadão. Consequentemente, diante da liberdade da sociedade civil
1
 na democracia as 

demandas demoram muito para serem atendidas devido à lentidão das respostas e as 

constantes novas demandas em decorrência da modernização das sociedades. A complexidade 

ocasionou problemas políticos que precisam de especialistas técnicos para resolvê-los, mas 

para Bobbio (1986) como a tecnocracia (governo dos técnicos) e a democracia são antônimas, 

pois enquanto a primeira exige que os especialistas resolvam os problemas, a segunda pleiteia 

que qualquer indivíduo possa responder por todos e resolver da melhor maneira o problema. 

Talvez a criação dos Ministérios seja a saída encontrada para que o indivíduo sem 

conhecimento específico para suprir a todas as demandas esteja cercado de especialistas em 

áreas distintas. No entanto, o que verificamos no Brasil é a barganha dos cargos para 

formação do palanque político que atribui mais tempo no horário político eleitoral. 

Os brasileiros não são soberanos da sua nação, são os grupos e organismos políticos que 

dominam, massacram e fazem diversos contratos em detrimento do seu exclusivo bem 

financeiro e social. Esses corpos, ou organismos, intermediários existem no cenário político 

brasileiro há muitos anos, e por dominarem mecanismos, as instituições que mantém a ordem 

política dominante, continuam no poder. 

Mesmo sem adentrar profundamente na discussão trazida por Faoro (1994) sobre as relações 

entre a ciência política, a filosofia política e o próprio pensamento político, mas levando em 

consideração suas observações para o surgimento de um pensamento político e mais 

especificamente para o surgimento de um pensamento político brasileiro, podemos afirmar 

que, sob a perspectiva da existência de um quadro social, cultural e econômico, não se forjou 

no Brasil um pensamento político brasileiro, visto que, para que se forme um pensamento 

político é necessária a existência de: “um quadro cultural autônomo, moldado sobre uma 

realidade social capaz de gerá-lo ou de com ele se soldar.” (FAORO, 1994) 

Entretanto, apesar desse pensamento não ter sido forjado no Brasil ele foi, em partes, herdado 

da tradição portuguesa e em partes exportado das tradições europeias e norte-americanas. 

Assim, a formação do nosso pensamento tornou-se comprometida desde a concepção, 

fadando-o à perspectiva elitista burguesa de herança portuguesa. Faoro aponta que: “As ideias 

                                                           
1
 Adotamos a premissa de Gramsci do termo sociedade civil, sendo então espaço de organização das classes para 
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sociais, para tanto é necessário que haja consenso e articulação dialética para construção de uma hegemonia. 
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da classe dominante tornam-se, pela operação ideológica, capazes de solidificar o núcleo de 

comando e de satelizar as classes subalternas aos interesses dominantes.”. Dessa forma, na 

ausência de um pensamento político consolidado, as ideologias da classe dominantes farão 

das classes dominadas reprodutores de seus pensamentos e concepções, tornando-os suas 

ideologias.  

Nos primeiros 30 anos após a Proclamação da República ocorreram alguns movimentos de 

revolta, porém, podemos dizer que o primeiro movimento reivindicatório de direitos foi a 

Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. Ainda que esse movimento não possa ser considerado 

como iniciador de um pensamento político brasileiro, ele pode ser destacado como revolta 

popular contra a imposição da ideologia burguesa dominante. Outro momento importante é a 

década de 20. Primeiro porque em 1920 surge a Confederação Geral dos Trabalhadores com 

tendências marxistas, além disso, forma-se também o Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 

1922, com influência direta da Revolução Bolchevique de 1917. O PCB surge, visando a 

organização do crescente movimento operário bem como a unificação de demanda e lutas, 

que trariam para ordem política brasileira um novo programa ideológico. Entretanto diversos 

fatores viriam a influenciar negativamente a formulação de uma nova perspectiva política 

brasileira através do PCB ou qualquer outra frente de esquerda formada, dentre elas a mais 

significativa: o Golpe militar-burguês de 1964. 

Assim, a revolução brasileira nunca ocorreu, ocorreram reformas centradas no pensamento 

político burguês lusitano, que evolui do patriarcal para o patrimonialismo, como sugere Faoro 

(1994). Tais reformas ocuparam a lacuna da revolução burguesa brasileira, assegurando assim 

a hegemonia dessa classe sem a necessidade de revoluções para a tomada de poder do antigo 

regime, garantindo que as massas permanecessem segregadas dos processos políticos e de 

tomada de poder. 

Cabe destacar ainda que o processo de formação do pensamento político brasileiro é marcado 

pela ruptura e pela descontinuidade, sendo o retrocesso mais significativo, negativamente, 

durante o golpe de 64, que além de impor censuras e perseguições, torturou e matou quem 

esteve contra o pensamento burgo-militar hegemônico. Com isso o golpe conseguiu retirar de 

cena por pelo menos 15 anos um dos principais atores políticos contra hegemônicos, o 

movimento sindical. Movimento esse que havia sofrido seu primeiro golpe em 1930 quando 

Getúlio aparelha a estrutura sindical através do Estado, instituindo a oficialização dos 

sindicatos e não mais permitindo a livre associação de trabalhadores. 
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Essa situação do movimento sindical foi revertida no final da ditatura militar, quando emerge 

um novo sindicalismo, mais combativo e radical, com ações mais efetivas, progressista e 

objetivando ampliar os espaços de representação da classe trabalhadora. Tal emergência do 

movimento sindical no país buscava, sobretudo, uma nova direção para organização das 

massas de trabalhadores, assim o novo sindicalismo surge sobre a forte égide de oposição ao 

passado, uma oposição ao “velho” sindicalismo, aquele burocrático e regido pelo estado que 

existiu entre 46 e 64, sindicalismo esse dirigido pelo PCB e que era agora acusado como 

sindicalismo populista, burocrático e afastado das bases, um sindicalismo reformista e não 

revolucionário, que visava mais objetivos políticos que econômicos. 

O quadro político de apatia da hoje é fruto do desânimo que domina a sociedade, nos 

“acostumamos” com as máfias, subornos, malas e tudo o mais que consiste a corrupção ativa 

na qual os indivíduos que utilizam o verniz ideológico de representantes do povo tem “dado” 

aos eleitos apenas a possibilidade de manter as suas manobras para enriquecimento próprio ou 

daqueles que apoiaram financeiramente sua campanha. A população brasileira passou vários 

anos no que insistem em chamar de paz social, mantendo a imagem de indivíduos cordiais – a 

utilização do termo difundido por Sérgio Buarque de Holanda neste caso é – desanimados 

politicamente pelos escândalos políticos e principalmente pela falta de representação, de fato, 

dos seus interesses pelos políticos sem educação, saúde, transporte público – no Brasil o 

termo correto é transporte coletivo -, enfim sem qualidade naquilo que Leonardo Boof chama 

de Política com p maiúsculo. 

De acordo com Rousseau (1973) o Estado seria constituído a partir de um pacto social entre 

os indivíduos comprometidos com a liberdade civil, mesmo se precisar abdicar da liberdade 

individual na passagem do estado de natureza para o estado civil, agregando a si 

características como a justiça em detrimentos dos instintos. Dessa forma, o contrato social é 

“uma forma de associação que defenda e proteja contra toda força comum, a pessoa e os bens 

de cada associado e pela qual cada um, unindo-se a todos, apenas obedeça a si próprio, e se 

conserve tão livre quanto antes” (1973, p.32). 

O que temos hoje são cidadãos que aceitaram, entenderam e perpetuaram a ideia de que votar 

é o máximo que eles podem fazer politicamente pelo e no país. É nítido que a maioria dos 

eleitores votam porque é obrigatório e por não compreenderem o que significa o ato acabam 

votando em candidatos que nas eleições já demonstram que não farão bem a política nacional 

e não representarão/defenderão os direitos da população, pois são incapazes de respeitar as 

regras que estão na Constituição (1988) esses candidatos fazem boca de urna, compram votos, 
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oferecem coisas mínimas com caixa d’água e materiais de construção em troca de votos, 

enfim disseminam práticas que atrapalham o bom funcionamento da política como o 

clientelismo. 

Inclusive o movimento sindical brasileiro que, a priori, tinha o intuito de melhorar as 

condições da classe trabalhadora, não tem uma relação sólida entre representantes e 

representados. A organização e mobilização da classe trabalhadora em geral, em especial o 

operariado, se limitou aos quadros de dirigentes e minorias ativas, limitando a massa de 

trabalhadores apenas a comparecer em assembleias e comícios quando há acentuação das 

reivindicações - como em campanhas salariais. Sendo atingido o “objetivo” a direção volta à 

burocratização administrativa aos moldes da estrutura organizativa do próprio Estado e do 

poder contra o qual supostamente luta e a massa aos afazeres ordinários
1
. 

A cidadania ativa resulta no bom uso do voto, na eleição de representantes a partir de opinião 

própria, reforçando e alimentando a democracia; enquanto a passiva sofre de apatia política e 

utiliza seu voto como moeda de troca em prol de concessões pessoais, esse clientelismo é 

comum no Brasil há muitos anos. Mas no contexto atual essa apatia e/ou descrédito político 

resulta dos constantes escândalos de corrupção, e anterior a isso o cenário político brasileiro 

sempre privilegiou as elites, isso desmotiva a classe popular, além disso, a possibilidade de 

melhorar este contexto em uma eleição foi apresentada ou representando por Luís Inácio Lula 

da Silva, contudo este por sua vez ao ser eleito como via de melhora da qualidade de vida e da 

asseguração dos direitos constitucionais de todos os cidadãos brasileiros manteve a forma de 

governo que já imperava. E instaurou políticas assistencialistas que são extremamente 

personificadas, atrelando-as diretamente a sua imagem – mesmo sendo políticas públicas 

estabelecidas previamente em outros governos. 

No caso brasileiro, foco/campo desse texto, a democracia participativa (mesmo que 

minimamente com a escolha consciente de um candidato, do monitoramento do mandato
2
 e 

principalmente de diálogos construtivos com os demais sobre o assunto) seria um bom 

mecanismo de inserção dos habitantes na política de fato do país. Sairíamos da inércia social 

para participação plena. Embora seja um estado social utópico essa mudança modificaria toda 

a lógica do capital que está impregnada na sociedade brasileira no decorrer da sua história. 

                                                           
1
 Esse cenário foi retratado por Caio Prado Junior em A Revolução Brasileira (1966). 

2
 O monitoramento do exercício de um mandato é a atitude da sociedade civil que legitima a ação política através 

da opinião pública. 
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Diante do que já foi dito a sociedade civil, através dos movimentos sociais, se apresentou no 

país como um importante mecanismo de sobrevida da população para pleitear os objetivos 

que se perderam nas deformações da democracia e permitiram que os direitos desassistidos 

pelo Governo, negando parte ou o todo da ordem estabelecida
1
. 

A fórmula política que suscita certas emoções são os mecanismos que o grupo dominante 

sempre usou na política brasileira para reverter possíveis mudanças sociais, políticas e 

econômicas que vinham das classes dominadas do país. Após o longo período de apatia social 

após a ditadura – com um momento de movimento popular em 1992, os caras-pintadas, que 

resultou no impeachment do então presidente da República Fernando Collor de Mello – o 

fenômeno político das Jornadas de junho de 2013 aparecerem graciosamente no cenário 

político brasileiro como o ressurgimento (ou ainda como o despertar de um longo sono) da 

sociedade civil. Como sabemos começou na cidade de São Paulo contra o aumento da 

passagem do transporte coletivo e se expandiu por todas as regiões do país e ultrapassou a 

causa inicial, após a manutenção do valor da tarifa a população continuou indo as ruas 

pleiteando direitos em prol da qualidade de vida e participando ativamente da política federal 

ao exigir que a Proposta de Emenda Constitucional 37/2011
2
 fosse negada. 

A truculência da polícia militar e da tropa de choque não foram capazes de calar as 

manifestações de junho de 2013, pelo contrário, as imagens dos excessos cometidos foram 

compartilhadas nacionalmente e levaram mais brasileiros a fortalecerem o  movimento atendo 

as convocações e comparecendo as ruas. A princípio, os eleitos representantes do povo 

desapareceram durante o auge dos protestos, quando reapareceram tinham um discurso em 

resposta a população construído de promessas vãs e transferências de responsabilidades a 

manobra política utilizada pela Presidente da República foi anunciar 5 pactos
3
, das ações a de 

maior repercussão o plebiscito para que ocorresse uma reforma política; mesmo sendo vaga, 

ambígua e resultando, até então, na votação de uma Constituinte que convenhamos é dar uma 

carta em branco a Presidente, provocou a emoção necessária para que a maior parte dos 

integrantes das manifestações deixasse de participar – logo,  mesmo sendo uma fórmula 

inescrupulosa de manobrar os cidadãos a aparição da Presidente funcionou. Enquanto os 

grandes meios de comunicação durante todo o período se ocupou em manter a ordem 

                                                           
1
 Ver Mauro Luis Iasi. A rebelião, a cidade e a consciência. In: Cidade rebeldes: Passe livre e as manifestações 

que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013. 
2
 Mais informações sobre a Pec 37/11 disponíveis em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965 
3
  Todas as informações sobre os itens que compõe o pacto estão disponíveis em: 

http://www.brasil.gov.br/governo/2013/10/dilma-fala-sobre-cumprimento-dos-cinco-pactos-propostos-em-junho. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2013/10/dilma-fala-sobre-cumprimento-dos-cinco-pactos-propostos-em-junho
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retirando das ruas o que poderia mudar a ordem do país: o apoio maciço da população 

(através da “diferenciação dos manifestantes entre pacíficos e violentos”) e a vanguarda 

política que poderia coordenar o desejo de mudança.  

As jornadas de junho de 2013 trouxeram a tona o colapso do contrato acerca do sistema 

democrático representativo brasileiro, a distância entre representantes e representados é 

equivalente a entre a democracia ideal e real. Contudo, mesmo com a tentativa da classe 

dominadora de marginalizar o movimento a população entendeu que a Revolução brasileira é 

possível, que são os dominados que mantém a ordem ao aceitar a dita paz social, mas “Para 

tornar-se realidade, precisa converter as forças difusas das ruas em organizadas, portadores de 

um programa que condense a vontade política de superação dos problemas responsáveis pelas 

mazelas do povo” Sampaio Junior (2013, p.107). 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é abordar a relação Estado e educação, com base no exame da 

criação e expansão de diferentes projetos educacionais vinculados a entidades de classe do 

agronegócio. Partindo da concepção marxista do Estado, como instrumento político da classe 

dominante investigamos, por meio de revisão bibliográfica, como importantes entidades do 

agronegócio como a Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto (ABAG/RP) e a 

União da Indústria Canavieira (UNICA) realizam parcerias com governos estaduais e 

secretarias municipais de educação para reproduzir em escolas públicas de diferentes regiões 

do país a ideologia do agronegócio. Dessa forma, a pesquisa evidencia como a apropriação do 

espaço escolar como parte da estratégia de valorização da imagem do agronegócio garante um 

lugar privilegiado de poder, institucionalizando e oficializando a ideologia de uma fração de 

classe, que busca ocultar as contradições da reprodução do capitalismo no campo.  

 

 

Introdução 

Sabemos que as políticas neoliberais advogam a minimização do papel do Estado em relação 

às políticas sociais. Não pretendemos apresentar algo de novo nesse campo, mas, discutir o 

papel do Estado em relação à educação tomando como recorte analítico, a criação e expansão 

de diferentes projetos educacionais vinculados a entidades de classe do agronegócio.  

Esta discussão é parte da pesquisa de mestrado que estamos desenvolvendo no programa de 

Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na qual 

buscamos compreender a relação agronegócio - educação, em duas perspectivas analíticas 

complementares, a primeira, resume-se em entender como o capitalismo agrário projeta-se 

como uma ideologia na educação básica e a segunda, investigar as condições materiais para a 

expansão de cursos superiores em agronegócio e as propostas pedagógicas que lhes dão 

sustentação. 

                                                           
1
 Mestrando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Membro do GEPEC (Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação do Campo) da UFSCar. E-mail: victorhugo_geo@yahoo.com.br 

2
 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Professora Adjunta do Departamento de 

Educação da Universidade Federal de São Carlos. Pesquisadora do GEPEC (Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação do Campo) da UFSCar. E-mail: cbezerra@ufscar.br 
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Neste texto trataremos apenas da primeira perspectiva de análise, expondo os projetos 

elaborados por importantes entidades do agronegócio como a Associação Brasileira do 

Agronegócio de Ribeirão Preto (ABAG-RP) e a União da Indústria de cana-de-açúcar 

(UNICA) e realizados em parceria com os governos estaduais, secretarias municipais de 

educação. Estes projetos, transvestidos sob os véus da impessoalidade e da neutralidade, 

atuariam no sentido de legitimar e mascarar os interesses da classe dominante no campo. 

Discutimos inicialmente o conceito de Estado na concepção marxista, para depois mostrar 

como a minimalização do papel do estado como promotor das políticas sociais e educacionais, 

tem possibilitado que empresas representantes do capital no campo adentrem as escolas de 

diferentes níveis e modalidades oferecendo cursos, materiais didáticos e formação de 

professores com o intuito de ampliar seus tentáculos, atuando como força ideológica a favor 

do agronegócio.  

 

1. O Estado de classe na sociedade do capital 

Na concepção marxista, a origem do Estado está associada à divisão da sociedade em classes 

sociais.  Segundo Engels (1984), o Estado surge na passagem da barbárie à civilização, como 

meio de conter os antagonismos irreconciliáveis entre as classes sociais, amortecendo os 

choques e mantendo-as dentro dos estritos limites da ‘ordem’. De acordo com ele, o Estado é 

a “confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria 

e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar” (ENGELS, 

1984, p.191).  

Para amenizar os conflitos, porém, o Estado assume na sua aparência a forma de 

impessoalidade, colocando-se como poder acima e distante da sociedade. Tal aparência levou 

aos idealistas a crença no Estado como lócus da razão e da universalidade que se impõe à 

sociedade de fora para dentro.  

Engels (1984, p. 193) ao combater as vertigens idealistas explica que o Estado - produto da 

sociedade, nascido dos antagonismos de classe e para minimizar o conflito entre elas - é o 

“Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por 

intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos 

meios para a repressão e exploração da classe oprimida”. 

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels já haviam travado este debate com os idealistas, ao 

afirmarem que o Estado: 
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é a forma sob a qual os indivíduos da classe dominante fazem valer seus 

interesses comuns, na qual se resume toda a sociedade civil de uma época, 

deduz-se daí que todas as instituições comuns se objetivem através do 

Estado e adquirem a forma política através dele. (MARX; ENGELS, 2007, 

p.89) 

 

Entretanto, são as revoluções operárias e populares de 1848 e 1871 na França que contribuem 

para Marx aprofundar sua análise do Estado enquanto campo de disputa política entre as 

classes sociais. Na obra O 18 Brumário de Louis Bonaparte Marx analisa o período 

compreendido entre fevereiro de 1848, data da derrocada da monarquia burguesa sob 

comando de Louis Philippe, a dezembro de 1851 quando Louis Bonaparte por um golpe de 

Estado torna-se imperador da França para mostrar como a “luta de classes, criou na França, 

circunstâncias e condições que permitiram a um personagem medíocre e grotesco representar 

um papel de herói” (MARX, 2006, p.08).  

Nesta análise, Marx explicita que o Estado moderno, mesmo que não atue exclusivamente 

como o administrador dos negócios burgueses, visto que é marcado por contradições nas suas 

relações com a sociedade e no seu interior podem duelar diferentes frações de classe, não 

deixa de ser o Estado da classe dominante. Assim, torna-se, na sociedade capitalista, o 

instrumento político necessário para a preservação da propriedade privada, da exploração do 

trabalho e da reprodução do capital.  

Na Crítica ao Programa de Gotha, Marx afirma que apesar das variadas configurações que os 

Estados dos diferentes países civilizados podem assumir, o que lhes confere certas 

características comuns essenciais “é o fato de estarem assentados sobre o solo da moderna 

sociedade burguesa” (MARX, 2012, p. 42). Na mesma direção Lênin (1978) assevera que os 

Estados burgueses podem assumir formas variadas, mas a natureza fundamental é invariável, 

obrigatoriamente, reduzem-se à ditadura da burguesia.   

Nesta perspectiva, ao delegar ao Estado Moderno a função de educador do povo
1
, a burguesia 

preconizava manter os seus interesses imediatos de reprodução do capital ao mesmo tempo 

em que garantia a adaptação pacífica dos sujeitos às formas de dominação e exploração, com 

a vantagem do Estado aparentar formas de neutralidade e universalidade.  

                                                           
1
 Na Crítica ao Programa de Gotha Marx condena a reivindicação do Partido Operário Alemão de “educação 

popular sob incumbência do Estado”. Para o autor “uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das 

escolas públicas, a qualificação do pessoal docente, os currículos, etc. e, como ocorre nos Estados Unidos, 

controlar a execução destas prescrições legais por meio de inspetores estatais, outra muito diferente é conferir ao 

Estado o papel de educador do povo! O governo e a Igreja devem antes ser excluídos de qualquer influência 

sobre a escola. No Império prussiano-alemão (e não se escapa da questão com o cômodo subterfúgio de que se 

trata de um ‘Estado futuro’; já vimos no que consiste), é o Estado que ao contrário, necessita receber do povo 

uma educação muito rigorosa. MARX, 2012, p. 46) 
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Althusser (2008) no livro Sobre a Reprodução concebe o Estado como o conjunto dos 

Aparelhos repressores de Estado, que funcionam predominantemente por meio da violência 

(física ou não) e dos Aparelhos Ideológicos de Estado que funcionam predominantemente 

pela ideologia. Enquanto o primeiro aparelho é formado pelo governo, administração, forças 

armadas, polícia, tribunais, prisões, e outros que compõem um corpo único e centralizado; os 

aparelhos ideológicos são “múltiplos, relativamente independentes e unificados como sistema 

distinto, em sua totalidade ou em parte, da Ideologia de Estado” (p.118). Entre os aparelhos 

ideológicos de Estado estão o escolar, religioso, familiar, político, sindical, de informação, 

cultural, etc.  

A função de cada um dos aparelhos ideológicos de Estado é, pelos meios que lhes são 

próprios, a reprodução das relações de produção capitalista, ou seja, da reprodução da força de 

trabalho necessária à exploração da mais-valia.  

Para Althusser, no capitalismo, o aparelho ideológico dominante é o Aparelho Escolar. O 

autor argumenta que as revoluções burguesas travaram uma luta também pelo aparelho 

ideológico dominante, culminando com a substituição do antigo aparelho dominante - a igreja 

- pela escola, que passou então a ter a hegemonia como aparelho dominante.  

Nesta perspectiva, a expansão da escolarização nos países capitalistas avançados, seria 

importante, pois esta atuaria como meio para inculcar determinados conhecimentos 

impregnados da ideologia dominante desde a mais tenra idade. Nas palavras de Althusser: 

 

Ora, é pela aprendizagem do que se reduz, no final das contas, a alguns 

“savoir-faire” definidos, revestidos pela inculcação maciça da ideologia da 

classe dominante, que são, por excelência, reproduzidas as relações de 

produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de 

explorados com exploradores e de exploradores com explorados [...] os 

mecanismos que reproduzem este resultado vital para o regime capitalista 

estão, naturalmente, encobertos e dissimulados por uma ideologia da Escola 

que reina à escala universal, já que se trata de uma das formas essenciais da 

ideologia burguesa dominante: uma ideologia que representa a Escola como 

neutra, desprovida de ideologia [...]. (ALTHUSSER, 2008, p.169) 

 

Além disso, Althusser (2008) assinala o papel da Escola como selecionadora de sujeitos para 

ocupar diferentes funções na divisão social e técnica do trabalho, constituindo assim, um 

eficiente instrumento tanto para a reprodução da qualificação da força de trabalho, como para 

a sujeição dos trabalhadores à ideologia dominante. 

Com base nestes argumentos e pressupostos marxistas da relação entre Estado e educação, 

passamos agora a discutir o caráter das políticas educacionais desenvolvidas sob o domínio 
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burguês na sua fase recente, que tem como guia os preceitos neoliberais, da ação do Estado 

pela e para a lógica do mercado.  

 

2. O neoliberalismo e os seus impactos no campo educacional 

As reformas educacionais, empreendidas no Brasil, sob o ideário neoliberal desde a década de 

1990 procuram ajustar todo o sistema educacional (escola, currículo, financiamento, 

avaliação, etc.)  à lógica neotecnicista e neoprodutivista, de maior racionalidade, 

produtividade e eficiência, ajustados aos desígnios dos mecanismos do mercado (SAVIANI, 

2008).  

Com isso, explica ARCE (2001, p. 259) a política educacional orienta-se por dois eixos 

centrais: a centralização e descentralização. Enquanto “a descentralização é caracterizada pela 

inserção da escola no mercado competitivo, passando a ser vista enquanto empresa 

educacional, eximindo o Estado da função de mantenedor financeiro do atendimento”, no que 

tange a centralização, ao governo cabe concentrar a função de “definir sistemas nacionais de 

avaliação, promover reformas educacionais, estabelecer parâmetros de um Currículo Nacional 

e estabelecer estratégias de formação de professores centralizadas nacionalmente” (p.259 e 

260).  

Na esteira deste processo de descentralização está a transferência de recursos públicos para a 

iniciativa privada, por meio de diferentes mecanismos, dentre eles, a compra de vagas em 

instituições de ensino superior  privadas e cursos técnicos, a ocupação do espaço escolar pela 

iniciativa privada, com ações e projetos inseridos nos conteúdos curriculares, a adoção de 

sistemas de “apostilamento” privados em escolas públicas e a adoção de um novo sistema de 

gestão escolar que tem apostado na parceria com setores da sociedade civil na administração 

da escola (JACOMELI, 2008).  

De modo geral, podemos afirmar que a descentralização privatizante do mercado educacional 

e das responsabilidades pelo ato de educar somente se coaduna com o rígido controle do 

Estado sobre o sistema educacional, pela padronização do currículo, das avaliações externas e 

da distribuição dos recursos. Para Saviani (2008) a avaliação de alunos, professores e escolas 

torna-se um dos principais instrumentos de controle do Estado, cujos resultados “condicionam 

a distribuição de verbas e alocação dos recursos, conforme os critérios de eficiência e 

produtividade” (p. 439). 

Neste contexto no qual flexibilização/padronização, liberalismo/regulação, 

descentralização/centralização constituem pares dialéticos e complementares das políticas 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
214 

 

educacionais no Brasil, o Estado, força consentida pelo capitalismo para a função 

educacional, mantêm sob seu domínio o caráter estatal da estrutura e do sistema educacional 

ao mesmo tempo em que os transforma em um mercado lucrativo à iniciativa privada, seja 

para fins diretos da reprodução do capital, ou simplesmente como espaço privilegiado para 

vinculação ideológica e controle sobre a força-de-trabalho.  

Estas condições explicitam que na aurora do século XXI, fase em que as crises econômicas 

são menos espaçadas e cresce o desemprego estrutural, a despeito do discurso neoliberal que 

difunde a ideologia da minimização do Estado e da privatização de bens e serviços públicos, o 

Estado é uma peça-chave, imprescindível para a engrenagem da reprodução do capital com a 

manutenção da “ordem social”, pois, conforme aponta Sanfelice (2008, p. 03): 

 

O Estado precisa gerenciar, por exemplo, a miséria, o aumento do 

desemprego estrutural, o primeiro emprego e o acesso à escolaridade, dentre 

outras mazelas, com ações e programas que, mesmo sendo paliativos, 

tendem a diminuir o poder das tensões sociais geradas pelo desespero.  

 

Embutido no discurso neoliberal que alça a educação à condição de panaceia para o combate a 

pobreza e cura para todo o mal que se estabelece sobre a sociedade, tratando a educação 

como investimento em capital humano individual que habilita o sujeito para competir pelas 

parcas vagas existentes no mercado de trabalho (ARCE, 2001; SAVIANI, 2008), está também 

a utilização da educação como meio de controle social e regulação da força de trabalho, para 

as quais são exemplares, as políticas de ampliação do tempo de permanência dos jovens em 

uma escola esvaziada de conteúdo e a expansão de cursos técnicos vinculados a determinados 

setores produtivos. 

Estas considerações convergem para a mesma conclusão de Gentili (2009, p.223) que ao 

analisar o conjunto das políticas educacionais empreendidas nas últimas décadas, afirma 

tacitamente que o Estado neoliberal pós-fordista “é um Estado forte, assim, como são fortes 

seus governos mínimos”.  

Não temos dúvidas, portanto, de que apesar das contradições e conflitos que se estabelecem 

na disputa pelo poder, quão mais dilatadas as contradições, maior a necessidade da existência 

de um Estado forte para a classe dominante e para as suas frações de classe, pois admitindo a 

formulação de Lênin (1978) apenas em uma sociedade onde não existam os antagonismos de 

classes, o Estado é inútil e impossível.  

 

3. Os programas educacionais do agronegócio  
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É neste cenário que vemos o desenvolvimento de projetos que difundem os ideais do 

agronegócio em milhares de escolas do país. Nos últimos anos uma série de programas 

educacionais do agronegócio têm sido inseridos em escolas públicas de todo o país. Uma 

breve pesquisa nos sites das principais empresas e associações que representam o setor revela 

a existência de inúmeros projetos educativos em andamento nas escolas públicas rurais e 

urbanas do Brasil, seja sob a concepção e controle destas entidades ou em parcerias com 

Organizações não-governamentais (ONGs) e Institutos Educacionais privados. Na Assembleia 

Legislativa do Estado do Mato Grosso, por exemplo, tramita na Comissão de Educação, 

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desportos um projeto de lei para incluir na grade curricular 

das escolas públicas rurais e técnicas, o conteúdo relativo a noções sobre agronegócio.  

Na região de Ribeirão Preto, intitulada a capital brasileira do agronegócio, os conteúdos e 

valores do agronegócio são transmitidos aos alunos por meio de dois projetos educacionais, o 

projeto Agronegócio na Escola da Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto 

(ABAG-RP) e o projeto AGORA da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA).  

 

Agronegócio na Escola 

 

A ABAG/RP
1
 foi fundada em 2001, abrangendo uma área de 86 municípios nas regiões 

administrativas de Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, São Carlos e Franca. Desde sua 

criação o imperativo do convencimento social sobre a importância do agronegócio colocou-se 

como um objetivo estratégico, a partir do qual poderia obter cada vez mais, apoio 

governamental no atendimento as suas reivindicações. Este foi o tom dos discursos
2
 de 

criação da entidade em Ribeirão Preto. A fala do então presidente nacional da ABAG, 

Roberto Rodrigues é clara: “sem uma imagem positiva, não há políticas positivas”. 

Nesse sentido, desde sua criação, a entidade desenvolve uma Campanha de Valorização 

Institucional da Imagem do Agronegócio, na qual procura demonstrar a importância do 

agronegócio na vida das pessoas e para o desenvolvimento econômico e social das cidades, da 

região e do país. A campanha realiza-se, por meio de inserções publicitárias nas principais 

                                                           
1
 Informações disponíveis em:< http://www.abagrp.org.br/conheca.php> Acesso em: 05 de abril de 2013. 

2
 Trechos dos discursos de Roberto Rodrigues estão no Informativo AGROnegócio, nº2, ano 2, janeiro de 2001.   



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
216 

 

redes de televisão na região
1
, mas também pelo prêmio ABAG/RP de Jornalismo, pelas 

publicações do Informativo AGROnegócio e pelo programa Agronegócio na Escola. 

O programa Agronegócio na Escola surgiu em 2001, como um projeto piloto na Diretoria de 

Ensino de Jaboticabal, atendendo a 4 municípios, 7 escolas, 180 professores e 970 alunos. A 

partir deste projeto piloto, o programa foi se expandindo em parceria com a Secretaria do 

Estado da Educação de São Paulo, chegando a seu ápice em 2007, quando atuou em 83 

municípios, totalizando 141 escolas, 1800 professores e 24.500 alunos. A parceria com a 

Secretaria do Estado da Educação se encerrou em 2008, a partir do ano seguinte a entidade 

passou a fazer parcerias com as Secretarias Municipais de Educação da região (ABAG, 2011). 

Em 2013, o programa foi desenvolvido em 83 escolas de 32 cidades atingindo 13.078 alunos 

das duas últimas séries do ensino fundamental, jovens na faixa etária de 13 a 14 anos de idade 

(AGROnegócio, nº129, 2013). Na sua estratégia educacional o programa desenvolve a 

capacitação de professores, coordenadores e educadores, distribui a Cartilha “Agronegócio 

sua vida depende dele”, promove visita dos alunos as empresas do setor, concurso de frases e 

desenhos e premia professores que aderem ao programa e desenvolvem atividades que 

abordam o agronegócio no currículo escolar. 

De acordo com a ABAG/RP o objetivo do programa é levar para a sala de aula os conceitos 

principais e a realidade do agronegócio, possibilitando conectar a teoria a prática, e assim, 

revelar a “interdependência campo-cidade, a dimensão e a importância do setor para a 

economia, valorizar as atividades agroindustriais locais e com isso, a comunidade onde o 

aluno está inserido, e resgatar o orgulho de pertencer a esta região
2
” (ABAG, 2013). O 

programa reconhece apresentar um “caráter preventivo, de efeito mais demorado e duradouro, 

pois envolve a educação de jovens” (ABAG, 2011). 

De modo geral, com as ações de valorização institucional, entre elas o programa educacional, 

o agronegócio pretende formar uma geração de jovens que compactue com os seus ideais e 

apóiem as políticas para o setor, mas que em conjunto por um lado, desvinculem o 

agronegócio de processos históricos que estão em suas raízes como o latifúndio, a 

monocultura, a exploração do trabalho e a degradação ambiental, e por outro, apontem para 

                                                           
1
 De acordo com a entidade anualmente estão sendo veiculadas mais de duas mil inserções, entre vinhetas de 

patrocínio e filmes institucionais.  

Disponível em: <http://www.abagrp.org.br/valorizacaoInstitucional.php>. Acesso em: 23 de abril de 2013.  
2
 Disponível em: < http://www.abagrp.org.br/atividadesAgronegocioEscola.php> Acesso em 08 de julho de 

2013. 
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uma perspectiva de que não há saída para o modelo vigente, pois se sua vida depende dele, 

como viver sem ele?  

 

Projeto AGORA 

 

O Projeto AGORA idealizado pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) foi 

lançado em 2009 e têm como entidades parceiras grandes empresas do agronegócio como a 

Monsanto, Basf, Syngenta, dentre outras, e capitais financeiros como o Banco Itaú.  

No site
1
 da UNICA o projeto AGORA é apresentado como “a maior iniciativa de 

comunicação institucional do agronegócio brasileiro com o objetivo de integrar a cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar em torno da divulgação da importância da agroenergia 

renovável” (UNICA, 2013). 

O Projeto desenvolvido em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de educação tem 

como eixos centrais a formação de professores e a distribuição de materiais que propagam os 

supostos aspectos positivos da agroenergia.  

Em 2009, a principal ação educacional do Projeto foi o “Desafio Mudanças Climáticas”, 

dirigido a alunos matriculados no 8º e 9º anos de todas as escolas públicas das redes estaduais 

de ensino da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São 

Paulo e do Distrito Federal, totalizando 12 mil escolas. O projeto ofereceu a todas elas dois 

kits educacionais compostos por Caderno do Professor, DVD com filmes, pôsteres, cartazes 

de divulgação relacionado a questão das mudanças climáticas e as consequências do 

aquecimento global.  

Ainda sob a questão ambiental, o AGORA lançou em 2012 o “Desafio Energia Mais Limpa”
2
, 

como forma de abordar nas salas de aula, os benefícios da bioeletricidade e do etanol 

produzidos a partir da cana-de-açúcar. Segundo a UNICA este desafio envolveu cerca de 40 

mil profissionais de educação e 900 mil alunos das escolas da rede pública de ensino de dez 

estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Alagoas, Pernambuco, Paraíba) e do Distrito Federal.  

Outra ação do Projeto AGORA é o “Estudo Municípios Canavieiros” realizado desde 2010 e 

destinado a alunos do ensino fundamental de escolas públicas de regiões canavieiras. Ao 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.unica.com.br/projeto-agora/> Acesso em 09 de julho de 2013.  

2
Disponível em: <http://www.projetoagora.com.br/energiamaislimpa/> Acesso em 09 de julho de 2013. 
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exemplo das iniciativas anteriores, a estratégia do projeto é a formação de professores e a 

distribuição de materiais às escolas, mas neste caso, com o objetivo de  

 

disseminar o conhecimento da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, 

observando seus principais aspectos culturais, ambientais, econômicos e 

sociais. Além da produção de açúcar, etanol e energia elétrica, a cadeia 

produtiva da cana constitui uma importante fonte de distribuição de riqueza 

(PROJETO AGORA, 2011, p. 4). 

 

Com base nestes argumentos a exemplo do Programa “Agronegócio na Escola” as atividades 

educativas do projeto AGORA propagam os valores e interesses do agronegócio canavieiro 

como se fossem universalizados e partilhados por toda a sociedade, ocultando assim, 

persistência da desigualdade, do latifúndio, da monocultura e da exploração do trabalho no 

campo e na cidade.  

 

Considerações Finais 

 

A concepção marxista de Estado como instrumento necessário pelo qual a classe dominante 

preserva e faz valer os seus interesses, ainda que permeado de contradições e disputas entre 

classes e frações de classe, nos leva a afirmar que no atual estágio do desenvolvimento das 

relações capitalistas de produção no campo, o Estado cumpre um papel fundamental, não 

apenas na regulação da política econômica, estímulos financeiros, criação de infraestruturas e 

mantenedor da chamada segurança jurídica, para utilizarmos a linguagem dos latifundiários, 

mas, igualmente se apresenta como uma importante força ideológica, para naturalização das 

desigualdades e formação dos trabalhadores para serem explorados pelo capital. 

A expansão dos cursos direcionados ao agronegócio, neste primeiro, esboço crítico, se 

apresenta, portanto, como uma importante estratégia para a reprodução do capital no campo 

que, no seu processo de reestruturação produtiva, passa a exigir novas funcionalidades dos 

trabalhadores ao mesmo tempo que traz embutido nas suas terminologias e propostas 

curriculares, uma ideologia que se adaptam ao novo ciclo de expansão do capital e o 

concomitante ocultamento das contradições e desigualdades que se reproduzem sob o domínio 

da sociedade burguesa.  

A apropriação do espaço escolar como parte da estratégia de valorização da imagem do 

agronegócio garante um lugar privilegiado de poder, institucionalizando e oficializando a 

ideologia de uma fração de classe, que se associando aos valores da sustentabilidade, da 
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geração de emprego e riqueza, do progresso da nação, buscam ocultar a persistência dos 

latifúndios, da monocultura para exportação e exploração do trabalho. 

A par desta análise, o texto aponta, para a necessidade de recolocar o debate da luta de classes 

na educação, o que implica em pensar a escola não como um aparelho monolítico, mas um 

espaço de contradições e disputas. Assim, se para o poder dominante em associação com o 

Estado está em jogo a criação de consensos para atender as necessidades da sua reprodução 

enquanto poder dominante e especificamente para o agronegócio, trata-se da utilização de um 

importante instrumento ideológico para difundir os seus interesses, transformando-os em 

ganhos políticos e econômicos. Para os que estão em uma posição de classe oposta, trata de 

pensar que a escola é também um espaço em disputa, de confronto ideológico, desmistificação 

das lacunas do discurso dominante e construção de uma política educacional que não divida 

os trabalhadores de acordo com os seus espaços de vivências, mas que os unifique na sua 

condição de trabalhador explorado pelo capital.  
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Resumo 
O Mês das Consciências Negras se constitui em uma iniciativa do Observatório de Estudos 
em Educação, Trabalho e Cultura que em quatro edições tem realizado uma série de 
atividades com parceiros dos movimentos sociais e da UNIVASF no sentido de promoção do 
conhecimento da história e cultura negra e africana na região em suas dimensões históricas, 
políticas e artísticas. Todas as edições vêm se pautando pela usual apresentação de mesas 
redondas, mas também por atividades artísticas que perpassam a poesia, o cinema, as artes 
plásticas, etc. A ideia de consciências negras no título visa demarcar a pluralidade, a riqueza e 
a complexidade das experiências e vivências de ser negro no Brasil e na região de atuação da 
UNIVASF em particular. 

 

 

Este texto é basicamente um relato de experiências onde militância acadêmica e política se 

interpenetram. A experiência da jornada de construção de um evento anual chamado “Mês das 

Consciências Negras” na Universidade Federal do Vale do São Francisco. O contexto inicial 

aonde o Mês das Consciências Negras é da constituição do Observatório de Estudos em 

Educação, Trabalho e Cultura (ETC).  

Em janeiro de 2009, após tomar posse como professor do Colegiado de Ciências Sociais, o 

professor Nilton de Almeida Araújo e o professor José Fernando Souto Júnior entabularam os 

primeiros entendimentos no sentido de desenvolver uma parceria que poderia culminar na 

criação de um laboratório no curso de Ciências Sociais da UNIVASF. Identificada uma 

influência comum nos trabalhos do professor Marcelo Badaró Mattos, do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), e em autores como 

Edward Thompson, Antonio Gramsci e Karl Marx, ou seja, ainda que com temáticas distintas 

havia interseções em torno de um arcabouço teórico comum, ainda que em densidades e com 

ênfases distintas. 

A partir de tal interseção entre as pesquisas acadêmicas e militâncias inspiradas no 

Materialismo Histórico, desencadeou-se o planejamento e realização de atividades em 

comum. No sentido de realizar seminários, grupos de estudo e mesmo pesquisas que tivessem 
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um tronco que – ainda que respeitando as especificidades das primeiras linhas de pesquisa, 

bem como dos futuros professores e professoras a se integrar à iniciativa – foi realizada uma 

primeira experiência: a constituição do Grupo de Estudo sobre o Materialismo Histórico, o 

GEMATH.  

Em verdade, o ETC se torna formalmente público com o primeiro encontro do GEMATH 

realizado em 14/05/2010. Basicamente, o GEMATH promoveu sessões de leitura e debate 

sobre o “Manifesto do Partido Comunista” (1848/1998), de Karl Marx e Friedrich Engels, e a 

exibição do filme “Germinal”, de Claude Berri (1993) – com mais de 29 pessoas presentes, 

nas sextas-feiras. Foram planejadas discussões a partir de comentadores do “Manifesto” como 

Leandro Konder (1998), Carlos Nelson Coutinho (1998), Virgínia Fontes (1998) e Marcelo 

Ridenti (1998).  

O GEMATH tinha como uma de suas características mais positivas a presença de estudantes 

de outras universidades como a UPE (Universidade de Pernambuco), ou mesmo de 

profissionais já graduados, como professores da rede estadual de Petrolina. O grupo se 

caracterizava por uma estrutura aberta não só aos estudantes de graduação, mas também de 

pós-graduação. Os encontros davam-se em torno de três momentos básicos e por vezes 

simultâneos: contextualização, interpretação do texto em si e intertextualização. Com isto, 

buscava-se além de compreender as condições de produção do Manifesto (contextualização), 

empreender uma crítica interna do documento (interpretação), a par de uma análise mediada 

por outros textos e autores (intertextualização).  

Dentro das leituras, uma das abordagens mais frutíferas diz respeito a buscar a partir de uma 

interlocução entre Manifesto e o filme “Germinal”, pois já neste momento foi preciso encarar 

o desafio da adoção da ideia de totalidade segundo Marx ou Gramsci, qual seja – dentre 

muitas proposições possíveis – de apreender a realidade social encarando de maneira 

integrada o campo da estrutura econômica e social, da superestrutura política, das 

superestruturas ideológicas e a análise da conjuntura histórica em questão. 

Acompanhando uma exposição feita por Michael Lowy (2002) sobre estes campos, 

entendemos por: a) estrutura econômica e social o campo que corresponde ao nível das forças 

de produção, a situação geral das classes sociais, as situações de algumas categorias 

profissionais, de certos grupos sociais (intelectuais, etc.); b) a superestrutura política 

concernindo à situação do movimento operário, das organizações, grupos, partidos, jornais, 

etc. ; c) as superestruturas ideológicas correspondendo à esfera das atitudes e valores 

coletivos, concepções de mundo, doutrinas econômicas, sociais, filosóficas, teorias políticas 

conservadoras, liberais, socialistas, comunistas; e d) a “conjuntura” histórica mais 

precisamente como dizendo respeito aos acontecimentos econômicos, sociais, políticos, 

militares (crises, revoluções, guerras, etc.). 
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Se voltarmos em especial ao ponto “a”, estruturas econômicas e sociais, o intelectual engajado 

no materialismo histórico no Brasil precisa, urgentemente, incluir em sua análise, dentre os 

grupos sociais, OS NEGROS. 

Segundo Nei Lopes, o “Movimento Negro” diz respeito ao “conjunto de entidades privadas 

integradas por afro-descendentes e empenhadas na luta pelos seus direitos de cidadania. Numa 

visão mais restrita, a expressão diz respeito às organizações nascidas a partir do final da 

década de 1960 e que se incluem dentro dessa denominação” (LOPES,  2004: 455). Destarte, 

a História dos Negros no Brasil não se resume à história do Brasil Escravista, ou noutros 

termos, ao papel de escravos. Ainda que reiterando os progressos galgados após a 

promulgação da lei 10.639/2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura afro-brasileira na educação básica, e avanços inegáveis na universidade, na literatura 

acadêmica sobre a temática negra ou prevalece a vertente da escravidão ou das relações 

raciais num sentido estático ou predeterminado. 

Conforme Petrônio Domingues (2007), e após a experiência de cinco anos de um dos 

membros do ETC em lecionar História do Brasil na UNIVASF, é possível afirmar que a 

despeito de progressos realizados na última década, os movimentos negros continuam 

constituindo um tema subestimado na historiografia brasileira em geral, e na marxista em 

particular. Há exceções, como o trabalho apresentado neste Simpósio realizado pelo prof. 

Aruã Lima, por exemplo. Mas há uma distância que uma perspectiva gramsciana, a princípio, 

transforma numa espécie de enigma. 

As massas, as camadas populares, as classes subalternas, etc., no Brasil, são majoritariamente 

negras. Em alguns casos, maciçamente negras. Poderia se alegar que não houve história dos 

negros, do ponto de vista coletivo, que fosse de monta a justificar tal incursão. Mas 

acompanhando o artigo de Petrônio Domingues, por exemplo, é possível localizar, “em todo o 

período republicano”, que os movimentos negros vêm “desenvolvendo diversas estratégias de 

luta pela inclusão social do negro e superação do racismo na sociedade brasileira”.  

De maneira sumária, Petrônio Domingues empreende no artigo “Movimento Negro 

Brasileiro, alguns apontamentos históricos” (2007), uma exposição diacrônica sobre o tema, 

demarcando quatro fases fundamentais, compreendidas, respectivamente: 1) de 1889 a 1937, 

da Primeira República ao Estado Novo; 2) de 1945 a 1964, da Segunda República à ditadura 

militar; 3) de 1978-2000, ou seja, do início do processo de redemocratização à República 

Nova; e por fim, Domingues esposa uma quarta fase, iniciada em 2000 e ainda em curso, 

como uma hipótese interpretativa. No momento, focarei as três primeiras fases indicadas. É 

possível tratá-las como momentos qualitativamente distintos sobre uma série de aspectos, 

ainda que apresentando permanências em termos de representações e práticas bastante 

significativas (conferir quadro elaborado por Domingues reproduzido ao fim do texto).  
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Do ponto de vista dos principais termos de auto-identificação, temos nas fases 1 e 2 a 

prevalência dos termos “homem de cor, negro e preto”. A partir de 1978, contudo, temos a 

adoção do termo “negro” pelas lideranças. Posteriormente, usa-se, também, o “afro-

brasileiro” e “afro-descendente”. As proximidades mudam entre as fases, quando se observa, 

por exemplo, a capacidade de mobilização, na medida em que a 1ª fase se caracteriza por ser 

um movimento de massa (ex: FNB), enquanto na 2ª fase como na 3ª temos um movimento 

com traços de vanguarda. 

A relação com a cultura negra é um dos aspectos mais relevantes do estudo de Domingues, na 

medida em que cada um destes momentos é mais singular, conquanto indique que na 1ª fase 

predomina uma relação de distanciamento frente alguns símbolos associados à cultura negra 

(capoeira, samba, religiões de matriz africana). Já na 2ª fase observa-se uma “ambigüidade 

valorativa diante de alguns símbolos já citados associados à cultura negra. Na terceira a 

valorização de tais símbolos, representações e práticas é nevrálgica. 

Quanto a um dos aspectos mais em evidência nos dias de hoje, na medida em que os mais 

variados institutos de pesquisa, trabalhos de pós-graduação, reportagens, etc., revelam uma 

abrangente e estrutural exclusão das populações negras dos direitos sociais e dos espaços de 

poder, inclusive culturais como a universidade, está a emergência do Movimento Negro 

Unificado (MNU) e afins. O MNU e seus congêneres partiram da premissa, ao fim da ditadura 

militar, de que a causa da marginalização do negro estava não só na escravidão, mas também 

no sistema capitalista. 

É possível dizer que movimento negro e marxismo tem se encontrado, mas não com a 

centralidade que a população negra ocupou e ocupa na trajetória brasileira.  

Assim, nossa trajetória no âmbito das atividades em torno do ETC sobre Ações afirmativas, 

com ênfase na presença dos negros (nos campo da Educação, Trabalho, Cultura de uma forma 

específica e na Sociedade Civil de maneira particular), tendo como premissa de que este 

laboratório que se originou a partir do GEMATH, de leituras e estudos sobre o Materialismo 

Histórico, necessita, para uma atuação mais densa, conferir à história e agenda das populações 

negras uma maior e crescente centralidade. 

Podemos, dialogando com Domingues, e adotando uma perspectiva sincrônica, de 

simultaneidade, dialogando e construindo no Vale do São Francisco, que em nós mesmos e 

em nossos parceiros, como diria Gramsci, encontramos um compósito das experiências negras 

nas diversas épocas.  

O Mês das Consciências Negras, assim, enquanto proposta de discussão e mobilização da 

comunidade acadêmica e sociedade em geral em torno do tema da negritude, ao trazer para o 

interior da Univasf e desta para seu entorno a celebração, a participação e a história da 

pluralidade do ser negro no Brasil e na região do Vale do São Francisco, tem se constituído 
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em momento que a exemplo deste Simpósio, de confluência aberto para todos os rebeldes 

negros e negras.  

Empenhando-se em particular na produção de uma epistemologia crítica e descolonizadora, 

na compreensão autônoma da presença africana no Brasil e nas Américas, tomando a 

experiência da diáspora negra como ponto de referência para uma compreensão do modo 

como as relações sociais se estruturam na composição das sociedades nacionais na África e 

nas Américas, temos a constituição de um acervo de experiências valioso para a luta por 

igualdade no Brasil a desbravar e a nos interrogar. 

As irmandades, as confrarias, os jornais da imprensa negra, a Frente Negra Brasileira (1931), 

a Legião Negra (1932), a Associação dos Brasileiros de Cor (1938), a União dos Homens de 

Cor (1943), o Teatro Experimental do Negro (1944), o Ilê Aiyê (1974), o Movimento Negro 

Unificado (1978) entre centenas de outras iniciativas, interrogam-nos e nos abrem luzes de 

compreensão da participação política das populações negras e seus movimentos organizados 

em suas vicissitudes e especificidades, fragmentações e recomposições, contribuições e 

adversidades na quadra histórica brasileira (DOMINGUES, 2008; LOPES, 2004; GOMES, 

DOMINGUES, 2011). 

Quer do ponto de vista das biografias, quer do ponto de vista dos movimentos associativos, 

estas referências e experiências vêm sendo tratadas nos “Meses das Consciências Negras” 

como significativos para uma compreensão acerca do acúmulo de forças em prol de um 

protagonismo negro na luta antirracista, bem como – e simultaneamente – na história 

econômica, cultural e política do país (CUNHA, 2004). 

A quantidade, qualidade, multiplicidade e diversidade de experiências passadas, bem como os 

vários interlocutores do “Mês” reforçam ainda mais a perspectiva plural ao adotarmos 

“Consciências” no lugar de uma única “Consciência Negra”. Do mesmo modo, são processos 

sócio-históricos particularmente relevantes no debate contemporâneo acerca das ações 

afirmativas no Brasil – em especial a reserva de vagas na universidade pública – na medida 

em que ainda que tenha ocorrido (e ainda ocorra) uma influência dos movimentos negros dos 

Estados Unidos, antes que um processo de “americanização”, temos a culminância de um 

conjunto de tradições de mobilização política em torno da identidade desde os primórdios da 

República. 

Independentemente de os marxistas estarem atentos ou não a este manancial de lutas com suas 

marchas e contramarchas, os movimentos negros seguem em seus enfrentamentos. Quando as 

populações negras passarem de força política a um poder político na sociedade brasileira, o 

que historiadores em geral e marxistas em particular terão a dizer e fazer? 
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“Quadro comparativo da trajetória do movimento negro na República” 

 
Movimento Negro 

Brasileiro 
Primeira Fase 
(1889-1937) 

Segunda Fase 
(1945-1964) 

Terceira Fase 
(1978-2000) 

Tipo de discurso 
racial predominante 

Moderado Moderado Contundente 

Estratégia cultural 
de “inclusão” 

Assimilacionista Integracionista Diferencialista 
(igualdade na 
diferença) 

Principais princípios 
ideológicos e 
posições políticas 

Nacionalismo e 
defesa das forças 
políticas de 
“direita”, nos 
anos 1930 

Nacionalismo e 
defesa das forças 
políticas de “centro” 
e de “direita”, nos 
anos 1940 e 1950 

Internacionalismo 
e defesa das forças 
políticas da esquerda 
marxista, nos anos 
1970 e 1980 

Conjuntura 
internacional 

Movimento 
nazifascista e 
pan-africanista 

Movimento da 
negritude e de 
descolonização da 
África 

Afrocentrismo, 
movimento dos 
direitos civis nos 
Estados Unidos e de 
descolonização da 
África 

Principais termos de 
auto-identificação 

Homem de cor, 
negro e preto 

Homem de cor, 
negro e preto 

Adoção “oficial” 
do termo “negro”. 
Posteriormente, 
usa-se, também, o 
“afro-brasileiro” e 
“afro-descendente” 

Causa da 
marginalização do 
negro 

A escravidão e o 
despreparo moral/ 
educacional 

A escravidão e o 
despreparo cultural/ 
educacional 

A escravidão e o 
sistema capitalista 

Solução para o 
racismo 

Pela via educacional 
e moral, nos marcos 
do capitalismo ou da 
sociedade burguesa 

Pela via educacional 
e cultural, 
eliminando o 
complexo de 
inferioridade do 
negro e reeducando 
racialmente o 
branco, nos marcos 
do capitalismo ou 
sociedade burguesa 

Pela via política 
(“negro no poder!”), 
nos marcos de uma 
sociedade socialista, 
a única que seria 
capaz de eliminar 
com todas as 
formas de opressão, 
inclusive a racial 

Métodos de lutas Criação de 
agremiações negras, 
palestras, atos 
públicos “cívicos” e 
publicação de jornais 

Teatro, imprensa, 
eventos 
“acadêmicos” e 
ações visando à 
sensibilização da 
elite branca para o 
problema do negro 
no país 

Manifestações 
públicas, imprensa, 
formação de comitês 
de base, formação 
de um movimento 
nacional 

Relação com 
o “mito” da 
democracia racial 

Denúncia 
assistemática 
do “mito” da 
democracia racial 

Denúncia 
assistemática 
do “mito” da 
democracia racial 

Denúncia 
sistemática 
do “mito” da 
democracia racial 

Capacidade de 
mobilização 

Movimento social 
que chegou a ter um 
caráter de massa 

Movimento social de 
vanguarda 

Movimento social de 
vanguarda 

Relação com a 
“cultura negra” 

Distanciamento 
frente alguns 
símbolos associados 
à cultura negra 
(capoeira, samba, 
religiões de matriz 
africana) 

Ambigüidade 
valorativa diante 
de alguns símbolos 
associados à cultura 
negra (capoeira, 
samba, religiões de 
matriz africana) 

Valorização dos 
símbolos associados 
à cultura negra 
(capoeira, samba, 
religiões de matriz 
africana, sobretudo o 
candomblé) 

Como concebiam 
o fenômeno da 
mestiçagem 

De maneira positiva 
(discurso pró- 
mestiçagem) 

De maneira positiva 
(discurso pró- 
mestiçagem) 

De maneira negativa 
(discurso contra a 
mestiçagem) 
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Dia de reflexão e/ou 
protesto 

13 de Maio (dia da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 

13 de Maio (dia da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 

20 de Novembro (dia 
de rememoração da 
morte de Zumbi dos 
Palmares) 

Principais lideranças Vicente Ferreira, 
José Correia Leite, 
Arlindo Veiga dos 
Santos 

José Bernardo da 
Silva, Abdias do 
Nascimento 

Hamilton Cardoso, 
Lélia Gonzalez 

 
Fonte: DOMINGUES, Petrônio. “Quadro comparativo da trajetória do movimento negro na República” em 
Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo. Vol. 12, nº 23, jul-dez. 2007 – Rio de 
Janeiro: Departamento de História da UFF, 2007, págs.130-132 
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Resumo 

 

Esta pesquisa de conclusão de curso  discute as histórias de vida de mulheres que participaram do 

processo de constituição da escola pública municipal Rosalvo Luis Celestino na Comunidade 

Quilombola de Lages dos Negros, aqui constarão as memórias de mulheres negras, sertanejas, 

educadoras, religiosas, militantes políticas, partidárias, remanescentes de quilombo, possibilitando a 

desconstrução de concepções reducionistas sobre as mulheres negras e suas conquistas diárias dentro 

dos movimentos sociais. Debruçamo-nos nas ideias de: Arroyo (2003) Silva (2010), Munanga (2006), 

Gohn (1995), entre outros. O presente trabalho teve como objetivo: Analisar A Militância Política das 

Mulheres Negras da Comunidade Quilombola de Lages dos Negros na Constituição da Escola Pública. 
Desenvolvemos esta pesquisa dentro de uma abordagem qualitativa. Assim, adotamos como 

instrumentos de coletas de dados a observação participante, a entrevista semi-estruturada e a história 

oral. Este trabalho se propõe a discutir sobre a influência da militância política nas relações identitárias 

das mulheres negras da Comunidade de Lages dos Negros. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, financiada pela 

UNEB/PICIN, no período de julho de 2011 a agosto de 2012. Utilizamos a metodologia 

qualitativa da história oral, primeiramente com o intuito de revelar como se deu o processo de 

constituição da escola pública de Lages dos Negros, em segundo lugar para destacar as 

vivências individuais e as manifestações da militância política das depoentes.  

 

                                                           
1
 Este artigo contém partes do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): As Relações Identitárias constituintes da 

militância de líderes comunitárias de Lages dos Negros na constituição da escola pública - defendida em 16 de 

Agosto de 2012  no Curso de Pedagogia da Universidade do Estado  da Bahia. A autora no momento da pesquisa 

era monitora de Iniciação Científica da mesma sob orientação de Maria Elizabeth de Souza Gonçalves, 

professora da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 

 
2
  Pós Graduando em Psicopedagogia Clínica e Institucional Instituto no   Centro Universitário UNITER. 

Graduada no curso de Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Campus VII. 
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Este trabalho é dentro de uma abordagem qualitativa, o lócus da pesquisa foi a Comunidade 

Quilombola de Lages dos Negros, Distrito localizado a 100 km da sede, centro de Campo 

Formoso/BA. Os sujeitos desta pesquisa foram 3 (três) mulheres, líderes comunitárias, 

pedagogas, residentes nascidas e criadas na comunidade, são elas Angélica Pinto de Carvalho, 

Hilta Costa Araujo, Joelina Celestino Barbosa. Como instrumento de investigação 

selecionamos a observação participante, a entrevista semi-estruturada e o relato da história 

oral. 

 

Essa temática nos levou a discutir sobre a militância política na comunidade Quilombola de 

Lages dos Negros e suas influências acerca das conquistas através da atuação nos movimentos 

sociais como prática transformadora numa comunidade quilombola, que busca no ensino uma 

prática transformadora da realidade local. 

 

Através das análises realizadas refletiremos debruçadas sobre o poder da militância política 

em uma comunidade quilombola. Discutiremos aqui a dinâmica de construção da escola 

pública da comunidade de Lages dos Negros, aqui constarão as memórias de mulheres negras, 

sertanejas, educadoras, religiosas, militantes políticas, partidárias, remanescentes de 

quilombo, que participaram do processo de constituição da escola pública de Lages dos 

Negros, sua atuação nos movimentos sociais, com discussões acerca da educação no campo 

como prática transformadora. 

 

As histórias de vida das depoentes narradas através da janela de suas memórias nos 

possibilitam enxergar mundos individuais e coletivos sob diferentes perspectivas, fazendo 

com que as identidades dialoguem. 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO – EXPLORANDO A TEMÁTICA 

 

Faz mais de 500 anos que aconteceu a colonização no Brasil, mas o povo brasileiro é marcado 

ainda hoje pelas ideologias dominantes dos seus opressores - o branco europeu. Numa posição 

autoritária os colonizadores ditavam verdades absolutas para o povo brasileiro (oprimido), 

como se fosse incapaz de administrar o próprio país sem a intervenção de nações européias; as 

opiniões não eram discutidas, pois com autoridade os dominantes exerciam sobre o povo seu 

poder absoluto, dominando-os, reproduzindo assim a desigualdade social. 
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Então, cansada da opressão imposta pela classe dominante, foi que a classe popular decidiu 

romper deliberadamente com a submissão favorecida às autoridades, reunindo-se em grupos 

formando os movimentos sociais.  

 

Para entender a militância política aqui fundamentada, é preciso falar de movimentos sociais, 

pois estes são o ponto de apoio das reivindicações, que trás consigo a força da militância 

política para determinado grupo, em nosso trabalho – as mulheres negras quilombolas. 

 

Para GOHN
1
 (1995, p. 44), os movimentos sociais: 

 

São ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 

sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles 

politizam suas demandas e criam um campo político de força social na 

sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios 

criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, litígios e 

disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural 

que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses 

em comum.   

 

Os movimentos sociais são de fato uma ação coletiva que se institucionaliza, é uma forma de 

organização onde os sujeitos sociais têm interesses particulares em comum. Segundo 

SCHERER-WARREN
2
 (1996, p.49/50) tem emergido “novos” movimentos sociais.  

Que almejam atuar no sentido de estabelecer um novo equilíbrio de 

forças entre Estado (aqui entendido como o campo da política 

institucional: o governo, dos partidos e dos aparelhos burocráticos de 

dominação) e sociedade civil (campo da organização social que se 

realiza a partir das classes sociais ou de todas as outras espécies de 

agrupamentos sociais fora do Estado enquanto aparelho), bem como 

no interior da própria sociedade civil nas relações de força entre 

dominantes e dominados, entre subordinantes e subordinados. 

 

 

Depois de estudos, compreendemos que não há uma definição única de movimentos sociais 

(GOHN
3
, 1997; 1982). Sabe-se que representam o conjunto de ações coletivas voltadas para 

                                                           
1
 GOHN, Maria da Glória. Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. São Paulo: Loyola, 1995. 

 
2
 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Ed. Loyola, 1996. 

 
3
  GOHN, Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais: Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. São 

Paulo: Loyola, 1997.  
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as reivindicações de melhores condições na vida social, no trabalho e também na construção 

de valores identitários. Os movimentos sociais possibilitam a transformação das condições 

econômicas, políticas e sociais. 

 

Neste sentido, este trabalho se propõe a discutir sobre a influência da militância política nas 

relações identitárias das mulheres negras da Comunidade de Lages dos Negros, por acreditar 

que a militância foi/é responsável pelas conquistas e transformações na realidade local da 

referida comunidade. 

 

1.1 A Mulher em busca da emancipação 

 

A mente reducionista das sociedades antigas - e ainda hoje em algumas sociedades machistas 

– enxerga a mulher como um utensílio, onde suas únicas finalidades é parir, criar e educar. 

Essa situação se tornou presente durante muito tempo – persistindo ainda em algumas 

sociedades – na vida de muitas mulheres. Elas não tinham o poder de escolher/decidir, nada 

em suas vidas, o matrimônio era uma imposição da família, limitavam-se apenas a serem 

escolhidas, em seguida, venerar e submeter-se aos desejos de seu marido e também Senhor, 

pois estes muitas vezes as tratavam como escravas que deveriam apenas obedecer e cumprir 

suas ordens sem contestação.  

 

Construíram-se assim as famílias, seguindo valores patriarcais, onde o homem era o chefe, 

autoritário e responsável por todos os membros da família, enquanto a mulher era submissa a 

todas as ordens do chefe da casa.  

 

Com o tempo passamos de patriarcal para família contemporânea chamada de conjugal, é 

quase o padrão das famílias das cidades inclusive nas metrópoles, esse tipo de família reduz 

sua prole e a relação entre família e sociedade se transforma com a descoberta dos métodos 

anticoncepcionais, a mulher tem mais liberdade para controlar o nascimento em sua família, 

surgem então novas possibilidades como a independência da mulher em relação ao cuidado 

das crianças e maior prestação de serviços a sociedade.     

 

 1.2 A Identidade e Seus Conflitos 
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Para muitos o conceito de identidade baseia-se apenas nas características físicas que 

possuímos, porém depois de estudos aprofundados é possível afirmar que identidade é algo 

além de características físicas que adquirimos ao nascer, é um conjunto de aspectos 

individuais que caracterizam uma pessoa.  A identidade é o cruzamento de algo que temos 

com algo que adquirimos, não pode ser entendida como algo já predefinido, pois não 

nascemos com uma identidade pronta, ela é construída de acordo com o ambiente e a cultura 

que nos envolve. Silva
1
 (2010) nos afirma que: 

 
A identidade refere-se ao modo de ser no mundo e com os outros, 

consistindo em um fator importante na criação de redes e referências 

culturais dos grupos sociais. São traços culturais que se expressam através de 

práticas lingüísticas, festivas, rituais, comportamento alimentares, traduções 

populares e referências civilizatórias que marcam a condição humana. 

 

Uma das formas de afirmar a identidade - principalmente quando pertencemos a um grupo 

específico – é resgatar a cultura e valores dos nossos antepassados, seja através de símbolos 

ou narrações de história, mas não podemos esquecer que as identidades sempre dialogam elas 

se cruzam e discutem o tempo todo, Woodward
2
 (2011) afirma nosso pensamento quando diz:  

 

A identidade é marcada pela diferença, mas parece que algumas diferenças – 

neste caso entre grupos étnicos – são vistas como mais importantes que 

outras, especialmente em lugares particulares e em momentos particulares 

(p. 11). 

 

 Assim é a comunidade quilombola de Lages dos Negros que busca ainda hoje preservar 

algumas manifestações culturais como um resgate identitário afirmando a identidade 

quilombola. Quando questionada sobre a existência de manifestações culturais ainda 

preservadas na comunidade Angélica respondeu: 

 

Olha tem o Congado, (pausa) Roda de São Gonçalo, é... Bumba meu boi, (pausa) deixa eu 

ver mais... Samba de pé, Roda de Terreiro, (pausa) o candomblé... 

                                                           
1
 SILVA, Tarcia Regina da. A construção da identidade negra em territórios de maioria afrodescendente. 

Revista África e Africanidades – Ano 3 – n. 11, novembro, 2010 – ISSN 1983 – 2354. 

www.africaeafricanidades.com Acesso dia 03 de maio de 2012. 

 
2
 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença:uma introdução teórica e conceitual.In: Silva, Tomaz 

Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais/ Tomaz Tadeu da Silva (org.) . Stuart Hall, 

kathryn Woodward. 10. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
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Morar na mesma comunidade não significa que as características individuais e as ideologias 

sejam homogêneas, apesar de morar no mesmo lugar as pessoas têm identidades diferentes, as 

opiniões muitas vezes são heterogêneas e isso torna a história de Lages dos Negros mais 

instigante a cada dia. 

 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Analisar a postura ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a 

população afro-brasileira nos faz pensar sobre a necessidade de políticas quilombolas que 

revertam esse quadro atual. Trata-se de um olhar específico, debruçado sobre um horizonte 

relativamente esquecido por aqueles que assumem cargos que lhes dão poder – para 

transformarem a realidade local se assim desejarem.  

 

2.1 Lages dos Negros: como tudo começou 

 

A comunidade quilombola de Lages dos Negros integra a cidade de Campo Formoso, se 

localizando a 100 quilômetros da sede. O município de Campo Formoso conta com 66.616 

habitantes. Tendo Laje dos Negros mais de quatro mil habitantes, 

(http://lagedosnegros.zip.net/conheca-nos.html). 

 

Não há recursos hídricos que compensem a seca e isso faz com que muitos lajeanos migrem 

para a cidade grande em busca de condições melhores. Sobreviver em Lages dos Negros não é 

fácil, acreditamos que o que torna acessível essa sobrevivência é à força do povo lajeano que 

resiste às dificuldades assim como seus antepassados africanos, comecemos agora a narrar à 

história da comunidade através do olhar das responsáveis pela transformação na história desta 

comunidade, descortinando as janelas de suas memórias. Vejamos a fala de Hilta: 

 

A própria sobrevivência aqui é muito difícil, principalmente agora nós estamos a dois anos 

que não chove, de seca, aonde as pessoas tiram o sustento da terra de vez em quando vem 

água da chuva, não tá tendo, a gente tá olhando assim pra família toda saindo esse é o maior 

http://lagedosnegros.zip.net/conheca-nos.html


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
235 

 

desafio num projeto de sustentabilidade, mas não é sustentabilidade pro futuro não, é 

sustentabilidade pra sustentar a pessoa na sua própria terra, esse é o maior desafio. 

 

Mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas hoje em Lages dos Negros, sabemos que 

outrora foi muito pior, quando não havia energia elétrica, escola, água encanada as pessoas 

ficavam a mercê da própria sorte. Lages dos Negros é uma comunidade fascinante, com um 

povo hospitaleiro, acredita-se que tem uma consciência politizada, pois sabe a necessidade de 

reivindicar pelos seus direitos, mas vale ressaltar que as divergências partidárias locais 

interferem na militância quilombola, motivo pelo qual em vários momentos observam-se 

discursos contraditórios quando uma identidade conflitua com outra. 

 

2.2 O despertar das vozes silenciadas 

 

A busca incessante por direitos iguais dos remanescentes de quilombos da comunidade de 

Lages dos Negros pode ser comparada a luta dos negros escravizados que ao serem libertos, 

buscavam os mesmos direitos e oportunidades que os brancos, pois ainda hoje os negros 

percorrem um longo e árduo caminho para igualdade e acesso dos mesmos setores sociais. 

Munanga e Gomes
1
 (2006) salientam que: “No Brasil, os grupos empobrecidos e 

descendentes de escravizados, apesar da abolição da escravatura e da proclamação da 

República continuaram a viver em completa e violenta desigualdade” (p.107). 

 

Há muitos anos atrás, a educação em Lages dos Negros como em toda comunidade rural e 

quilombola, foi muito difícil não havia escolas e só aprendia a ler aqueles que os pais podiam 

pagar um/a professor/a particular, tendo em vista que o acesso a escola só era possível na sede 

do Município ou em povoados mais próximos da sede. Confirmando o nosso pensamento 

temos a fala de Angélica que nos narra como foi a sua educação na infância:  

  

[...] para que os filhos dele aprendesse a ler ele (se referindo ao seu pai) tinha que contratar 

um professor, colocar em casa e dava aula o dia inteiro, tanto os filhos dele quanto os dos 

vizinhos. E assim continuou muitos anos nessa prática, nesse desafio, foi quando Doralice 

Andrade (Dorinha) assumiu a responsabilidade de vim ensinar em Lages dos Negros, ela 

                                                           
1
 MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global, 2006. 
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abraçou a causa da educação dando aula seriada, muitas em ar livre [...] É embaixo das 

árvores cada aluno tinha que trazer uma cadeirinha, um banquinho na cabeça pra sentar 

porque não tinha nenhum apoio das autoridades.  

 

Antigamente para lecionar não era preciso ter ensino superior, bastava ter a 4ª série e já podia 

trabalhar como docente, ensinando aos outros o básico na educação: ler, escrever e contar. 

Durante muito tempo, essa profissão foi dominada apenas pelo gênero feminino, e ainda hoje 

temos um percentual favorável para as mulheres. Dando continuidade às nossas discussões, 

vejamos a contribuição de Joelina: 

 

A minha contribuição foi sendo professora, fui professora ainda adolescente que na época há 

38 a 40 anos atrás quem tinha a 4° série podia ser professora né?! Como a dificuldade de 

professor pra vim da cidade pra aqui era muito grande, então eu tinha um sonho, meu avô ele 

pagou professores particulares pra ensinar os filhos e eu fui criada com meu avô,[...] eu 

queria contribuir, com a  educação na minha comunidade, então aos 17 ou 16 anos eu foi 

convidada pelo representante aqui de Lages dos Negros, [...] pra ser professora, ensinar ali 

no povoado de Casa Nova pra mim foi uma das grandes conquistas porque naquela época 

mulher não podia sair de casa... 

 

Como salientamos acima, não foi fácil introduzir uma escola pública na comunidade 

quilombola de Lages dos Negros, desde sempre houve negligência política para promover a 

constituição de uma escola na comunidade. Desse modo, cansados da falta de recursos e do 

descaso em relação às necessidades da comunidade foi que um grupo de pessoas lideradas por 

mulheres negras, fortes e decididas, criaram um movimento para reivindicar seus direitos, 

sendo assim, as vozes que durante tanto tempo foram silenciadas começaram a denunciar suas 

inquietações. Vejamos a fala de Joelina: 

 

[...] Nós fundamos uma organização chamada Central das Associações Comunitárias 

Quilombolas, porque eu entendo que só a educação que dá a liberdade ao homem de fato, e a 

região de Lages dos Negros, nós somos assim muito sofrido pelo abandono social em todos 

os aspectos e principalmente na área da educação né?! Então eu não aceitava aquela 

situação eu fui uma professora que nunca aceitei a situação, fazia baixo assinado, juntava 

com as colegas, marcava audiência com o prefeito, a gente não aceitava essa situação que a 
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escola pública municipal vivia né?! [...] trouxeram até a polícia, pra mim era uma forma de 

ameaça né?  

 

Analisar as conquistas obtidas através dos movimentos sociais nos leva a um permanente 

olhar sobre a militância política, a busca pela concretização dos direitos humanos, antes 

negados a classe popular agora conquistado através de lutas democráticas pela emancipação.   

  

Durante muito tempo a Comunidade Quilombola de Lages dos Negros buscou emancipar-se 

da cidade de Campo Formoso, uma das conquistas mais almejadas era uma escola pública 

construída dentro da comunidade, viabilizando o acesso dos remanescentes quilombolas, pois 

estes muitas vezes abandonavam a escola por não possuir recursos financeiros para se 

deslocarem para Campo Formoso e até mesmo Juazeiro. Foi pensando nisso que surgiu a 

ideia de unir forças para reivindicar e buscar nos meios legais a constituição de uma escola 

pública local. Sobre isso Arroyo
1
 afirma nosso pensamento quando diz:  

 
A partir daí a escola vai deixando de ser vista como uma dádiva da política 

clientelística e vai sendo exigida como um direito vai se dando um processo 

de reeducação da velha cultura política, vai mudando a velha auto-imagem 

que os próprios setores populares carregam como clientes agraciados pelos 

políticos e governantes. Nessa reeducação da cultura política tem tido um 

papel pedagógico relevante os movimentos sociais, tão diversos e 

persistentes na America Latina (p.30).   

 

Alguns membros da comunidade lajeana organizaram-se em um movimento social, com base 

na teologia da libertação, pois sabiam que era preciso emancipar-se da submissão imposta 

pelos governantes, e reunidos nas rodas de violão e cachaça tendo na frente cidadãs negras, 

fortes, lajeanas, decididas a boicotar as eleições no ano de 1991, a fim de conseguirem seu 

objetivo. Confirmando a nossa fala temos o relato de Hilta: 

 

A gente tinha metas, mas quais eram as nossas metas? Era conseguir algo de coletivo que 

viesse para atender a comunidade entre elas a escola, energia... ai a ideia foi muito mais 

ousada nos comprometemos de boicotar as eleições aqui, porque as pessoas só vinham aqui 

de quatro em quatro anos pra votar. 

                                                           
1
 ARROYO, Miguel. Pedagogia em Movimento – O que temos a aprender com os movimentos sociais? 

Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp. 28-49, Jan/Jun 2003. 
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A ideia de boicotar as eleições inicialmente não precisou ser consumada, pois com medo de 

represálias, os governantes atenderam aos/as filiados/as do movimento logo nas primeiras 

reuniões. Os membros não tiveram o apoio de toda a comunidade, mas isso não foi empecilho 

para continuar reivindicando.  Hilta ainda relata que:  

 

Não conseguimos porque eles não deixaram, nas primeiras reuniões eles vieram nos atender, 

então, nós planejamos bloquear as estradas, nos íamos fechar todas as estradas pra ninguém 

votar porque aqui o colégio eleitoral é enorme, se a gente bloqueasse as quatro estradas 

jamais entraria uma urna né?! Nosso plano era boicotar as eleições mesmo. 

 

Para alguém terminar os estudos e dar prosseguimento a uma carreira no nível superior era 

preciso sair de Lages dos Negros, como já citamos antes, tinha que se deslocar para as cidades 

circunvizinhas, enfrentando as dificuldades geográficas do local, pois Lages dos Negros situa-

se em um lugar de difícil acesso, uma típica comunidade nordestina, sertaneja, onde podemos 

perceber a beleza da fauna e flora da caatinga, sua estrada de chão inviabiliza muitas vezes a 

rápida deslocação entre a comunidade e a cidade sede que é Campo Formoso. Vejamos o que 

nos diz Hilta sobre isso: 

 

Quem queria estudar fora tinha que ir morar fora não tinha esse privilégio de ônibus não, foi 

daí que surgiu a ideia da escola; logo, logo apareceu deputado, apareceu prefeito, abafa o 

caso, no outro dia eles chegaram aqui, chegaram com uma ambulância e a energia se eles 

não se comprometessem de chegar até setembro não ia ter nem mais um voto daqui, e o 

colégio imediatamente começou na outra semana começou, então foi menos de seis meses e o 

colégio começou é tanto que a inauguração dele é no mês de junho, porque eles edificaram 

mais não tinha professor e ai pra falar a verdade se não tem professor não tem escola. 

 

Atualmente continua difícil, porém, mais acessível que outrora, onde os estudantes 

precisavam viajar em cima de caminhão pau de arara para as cidades ou povoados vizinhos, 

em busca de uma oportunidade diferente de seus genitores. Sobre isso Joelina fala de sua 

experiência: 
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 Naquela época faculdade era muito difícil, aqui pra nossa região, mas como eu tinha aquele 

sonho de contribuir com a educação, é quando surgiu essa faculdade a distância. Eu fui fazer 

pedagogia surgiu um curso, uma turma lá no Ângulo em Juazeiro, foi muito difícil eu tinha 

que ir por Campo Formoso e na volta no sábado tinha que vim em cima de caminhão 

chegava aqui no domingo [...] Caminhão da feira,  foi uma das minhas grandes conquistas 

me tornar uma professora de fato, comecei a fazer pedagogia, psicopedagoga, fiz bacharel 

em teologia, e eu estou terminando o mestrado, e hoje eu sou mestranda em Ciência da 

Educação[...] 

 

Contudo essa realidade precisava mudar, a comunidade de Lages dos Negros é grande o 

suficiente para possuir uma escola pública local, decidiu-se então continuar os protestos na 

tentativa de conseguir o maior objetivo que era a escola e assim continuaram as 

reivindicações até que chegou o grande dia, Hilta relata: 

 

Se não tem professor não tem escola, nosso plano continuou de pé, e ninguém ia fazer nada e 

em outubro era eleição quando foi dia 2 de junho ai começou a funcionar a escola, ai eles 

vieram aqui, conversou ai, quando foi dia 18 de junho foi a inauguração da escola, e ai 

começou a funcionar até hoje. 

 

A comunidade quilombola de Lages dos Negros mostrou que é preciso despertar a 

consciência critica para não ficar nas mãos daqueles que estão no poder, pois a massa unida 

pode sim conquistar os bens coletivos para a comunidade, os movimentos sociais tiveram uma 

grande influência nesta conquista, com organização e responsabilidade foi possível dar voz 

aos silenciados que caminha rumo à emancipação.  

 

A militância política das três depoentes que citamos acima, foram de suma importância para a 

constituição da escola pública Rosalvo Luiz Celestino, inaugurado no dia 18 de junho de 

1992, primeiro colégio da comunidade de Lages dos Negros, a escola trabalha com educação 

infantil e fundamental I e II, a partir daí a comunidade teve outras conquistas como a extensão 

do Colégio Luzia de Freitas que trabalha com o ensino médio, e a extensão da Faculdade 

Augusto Galvão com o curso de pedagogia. As três depoentes são pedagogas, mulheres fortes, 

quilombolas, negras na pele e na essência, compartilham do mesmo desejo que é trazer o 

progresso e a autonomia política a comunidade de Lages dos Negros.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi possível observar a difícil trajetória da mulher negra lajeana para seguir em 

frente diante das barreiras de uma sociedade machista, destacando as vivências individuais 

das depoentes e suas manifestações identitárias dialogando entre si, proporcionando a esta 

pesquisa o desvelamento das janelas guardadas nas suas memórias.    

 

Relatar histórias de vida de pessoas comuns nos fez compreender a importância dos 

movimentos sociais, pois a indignação é o ponto que nos leva a reivindicar buscando a 

transformação do meio ao qual pertencemos. 

 

Lages dos Negros é uma comunidade em desenvolvimento, que conquista cotidianamente os 

interesses coletivos do povo graças à iniciativa de três mulheres fortes e destemidas, que com 

coragem foram buscar o conhecimento distante da realidade local, mas voltaram para 

compartilhar com a comunidade o que aprenderam. 
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Resumo  

O presente texto apresenta elementos referentes às ações desenvolvidas pelo Projeto de 

Extensão em Educação Contextualizada no Semiárido para Professores do Campo, que tem 

como objetivo proporcionar elementos que contribuam para a formação de maneira 

contextualizada, provocando-os ao redimensionamento da prática pedagógica e ampliação do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos do campo. Nesse ínterim, se torna relevante a 

promoção dessa ação extensionista, tendo em vista os pilares da educação na 

contemporaneidade, especialmente no que diz respeito ao aprender a aprender – fazer – ser - 

conviver. O público envolvido se constitui por Professores da educação básica de 17 escolas 

do campo do Sertão do Araripe pernambucano, distribuídas nos municípios de Ouricuri, Santa 

Cruz, Parnamirim e Santa Filomena. Como procedimento metodológico a ação tem o formato 

de curso modular, tomando como referência a pedagogia da alternância e o procedimento de 

acompanhamento in loco para a avaliação da continuidade do processo formativo. Cada 

módulo presencial reune os docentes de todas as escolas, no qual acontece de maneira 

interativa, na perspectiva da pedagogia crítica e da construção do conhecimento de forma 

coletiva, ao final desse momento formativo cada escola elabora um plano de ação para 

desenvolvimento na sua escola/comunidade de origem. Entre um módulo e outro se faz o 

acompanhamento e construção reflexiva das ações em cada escola.  

 

 

1. Introdução:  

 

O projeto em discussão surge a partir de articulações advindas das atividades desenvolvidas 

pelo Laboratório de Estudos da Complexidade Ambiental e Intercultural – LECAI, grupo de 

pesquisa e estudo de característica interinstitucional (IF Sertão – PE/ UNIVASF). Demandado 

pelas ações desenvolvidas pelo grupo, surge então, a necessidade de atentar-se ao processo de 
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formação docente que possibilite articular os diversos conhecimentos trazidos pelo aluno 

dentro e fora da sala de aula, apontadas na concepção dos pilares da educação para o novo 

século, devendo emergir e embasar a prática deste professor na atualidade possibilitando 

dessa maneira a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A concepção de educação 

inovadora que possibilita a construção da escola num espaço significativo, prazeroso e de 

exercício efetivo da cidadania, é que norteia a realização deste trabalho, justificando assim a 

sua constituição.  

Dessa maneira, o projeto atende a perspectiva de realizar a formação e o acompanhamento  de 

docentes que atuam em escolas presentes em comunidades do campo nos municípios de 

Parnamirim, Ouricuri, Santa Cruz e Santa Filomena. Tais escolas contam como características 

evidentes a presença do ensino eurocêntrico com visão urbanizada e desconsidera as 

experiências que os alunos possuem. Algo que deve ser ressaltado no contexto em que o 

projeto será executado é a relação com os saberes populares e científicos construídos ao longo 

das relações entre a comunidade e a escola, não sendo estes presentes nos livros didáticos e 

nos currículos aplicados. 

Como principal aspecto inerente a proposta metodológica em que este projeto pauta-se, leva-

se em consideração a desconstrução da ideia de educação como pacote a ser aplicado e passa 

a se constituir como uma construção coletiva e possibilidade de quebra de paradigmas no 

sentido de repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas e sua relação com o contexto, 

implicando de forma incisiva na proposição de um novo currículo e proposta político 

pedagógica. 

Ao longo do desenvolvimento das ações previstas neste trabalho, o envolvimento do 

estudante bolsista será de extrema importância, uma vez que se pretende criar um vínculo 

direto desses estudantes com a atuação profissional futura, possibilitando-o a constituição de 

processos formativos que vão para além da sala de aula e dos conteúdos previamente 

estabelecidos. 

O Projeto possui como objetivo precípuo proporcionar aos educadores da rede pública 

elementos que contribuam com o processo de aprendizagem de forma contextualizada, tendo 

em vista o redimensionamento na prática pedagógica e melhoria da qualidade de ensino. 

Nesse ínterim, é necessário também refletir sobre a realidade do Semiárido, analisando suas 

especificidades, limites e potencialidades e a relação com o ensino. 

 

O trabalho objetiva também analisar como a educação pode contribuir na construção e 
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disseminação de uma nova cultura de Convivência com o meio ambiente Semiárido. Além 

disso, outra ideia a ser operacionalizada é Construir estratégias para implementação de uma 

proposta de Educação para a Convivência com o Semiárido que transforme a escola num 

espaço significativo, prazeroso e de exercício efetivo da cidadania. 

 

São metas estipuladas para essa ação extensionista: 

 

 80 professores envolvidos no processo de formação; 

 1200 alunos (em média) da educação básica atendidos indiretamente pela proposta 

 17 escolas do campo envolvidas (3 Escolas em Parnamirim; 1 Escola em Santa Cruz, 

4 em Santa Filomena e 9 Escolas em Ouricuri); 

 Projetos político pedagógicos de cada escola envolvida revisado mediante as 

discussões realizadas; 

 Currículo desenvolvido pelas escolas atendendo as especificidades locais e regionais. 

                  O Público-alvo é de docentes da Microrregião do Araripe (Santa Cruz, Santa 

Filomena, Parnamirim, Ouricuri) que atuem na rede pública de ensino em escolas do campo. 

 

2. Metodologia 

 

Como proposta metodológica, o curso se constitui de encontros modulares de formação 

pautados no conceito da Convivência com o semiárido, bem como nos aspectos didático-

pedagógicos que tem como finalidade contribuir para a qualificação da prática pedagógica. Os 

encontros que compõe a proposta do curso ocorrerão em oficinas distribuídas em 07 (sete) 

fases distintas, sendo que cada uma possibilita a discussão sobre temáticas amplas, porém 

todas elas estão inter-relacionadas e se complementam. 

A estrutura do trabalho de formação se dará de forma a proporcionar articulação entre os 

saberes escolares e comunitários, intencionado diminuir a distância entre aquilo que se 

vivencia na escola e o cotidiano de vida dos alunos e alunas. São propostos, portanto, um 

conjunto de ações como a realização de oficinas pedagógicas, semanas interativas, 

seminários, palestras, encontros e visitas para acompanhamento e monitoramento da prática 

docente, atividades que desencadearão a partir da realização do curso, como compromisso dos 

participantes nos desdobramentos em sala de aula e/ou na escola, utilizando desta maneira a 

perspectiva da Pedagogia da Alternância, onde a cada módulo os participantes levam uma 
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proposta de ação para aplicar e ao retornar socializam com todo grupo os resultados da sua 

aplicação, sendo este o mote para o início da discussão seguinte. Segundo Moura (2009, p. 

34) 

A Pedagogia da Alternância baseia-se num método científico em cujos termos destacam-se: observar, 

ver, descrever, refletir, analisar, julgar e experimentar, agir ou questionar (através de Planos de 

Estudos na família, comunidade ou na escola), procurar responder às questões (através das aulas, 

palestras, visitas, pesquisas, estágios) e experimentar (fazer experimentar em casa a partir do 

aprofundamento) [...] a Pedagogia da Alternância significa o processo de ensino-aprendizagem que 

acontece em espaços e territórios diferenciados e alternados como uma forma variável metodológica 

de formação profissional. 

A autora aponta para a construção de um processo formativo que envolve o itinerário 

pedagógico do Conhecer, Refletir e Intervir, possibilitando dessa maneira o repensar das 

práticas docentes e a articulação da escola com a comunidade onde está inserida e a 

constituição de novos saberes intercalando o saber popular e científico. É com esta 

perspectiva que o curso de formação tende a contribuir com o desenvolvimento das práticas 

educacionais aplicadas nas escolas e provocar a ruptura de um currículo engessado e distante 

do contexto vivenciado pelos alunos, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96, em seu artigo 26. 

Durante a realização do projeto de extensão a presença do/a aluno/a bolsista será extremante 

pertinente, participando do processo formativo direto junto aos docentes e em momentos 

específicos de estudo para garantir um acompanhamento junto ao público envolvido uma 

efetiva construção da aprendizagem, logo, o/a aluno/a envolvido será acompanhado nos 

momentos individuais, coletivos e no processo de execução do plano de trabalho para ele 

construído. 

                    

3. Resultados parciais 
 

 

Durante os primeiros 7 meses de realização da Ação de Extensão em Educação 

Contextualizada para Professores do Campo já é possível, à luz do embasamento teórico 

utilizado e do contato com os Professores cursistas não só nos módulos de formação, mas 

também nos períodos de alternância, o envolvimento dos participantes, das coordenações e 

direções das escolas na aplicação da ideia da educação contextualizada. Não como um mero 

um projeto com culminância, mas na internalização de uma postura ideológica e de práxis 

descolonizante no que tange aos conteúdos vivenciados e ao próprio currículo. 
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Nesse sentido, se configuram de grande importância as parcerias que o Projeto possui e que 

contribuem não apenas para a execução do trabalho, mas também no processo de formação 

das alunas-bolsistas, as quais estão em contato permanente com a prática de sala de aula 

desses profissionais nas visitas in loco do período de alternância, bem como na organização 

dos eventos de formação, os quais exigem empenho, rigor metodológico, costura de 

articulações, dentre outros atributos que serão de extrema importância para essas futuras 

Professoras de Química em seus cotidianos na educação. 

 

Dessa forma é importante citar as parcerias: 

 

 Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-Governamentais 

Alternativas (CAATINGA), Organização Não Governamental – ONG. Vale ressaltar que para 

o desenvolvimento das ações previstas o diálogo com o CAATINGA, que já desenvolve ações 

com o público diretamente envolvido, considerando para tanto, os seus diversos projetos 

realizados. Diante do exposto, ressalta-se que no âmbito da construção deste projeto realizou-

se momento de sensibilização com a equipe do CAATINGA, apresentando a proposta e 

refletindo as possíveis ações e viabilidades. Seguindo, ocorreu diálogo direto com as futuras 

escolas envolvidas, estando estas cientes e de acordo com a proposta apresentada. 

 Núcleo de Estudos Agroecológicos – NEA: Grupo institucional (IF Sertão – PE) 

apoiado financeiramente pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico – CNPq. 

 

Assim sendo, as escolas participantes já estão desenvolvendo trabalhos dentro da perspectiva 

da educação contextualizada, partir dos planos de ação elaborados a partir da formação 

modular, que valorizam os saberes tradicionais e que incutem valores de convivência com o 

semiárido em seus alunos conforme podemos observar nas fotos expostas a seguir: 
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Foto culminância do Projeto Agrotóxicos e preservação do meio ambiente. Escola da Comunidade de Poço 

Dantas. Santa Cruz da Venerada-PE. CAATINGA. 09/09/2014 

 

 

 

 

 
Foto culminância do Projeto Agrotóxicos e preservação do meio ambiente. Escola da Comunidade de Poço 

Dantas. Santa Cruz da Venerada-PE. CAATINGA. 09/09/2014 

 

 

 

 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
248 

 

 
Foto Aula doação ao Banco de Sementes da Escola da Agrovila Nova Esperança Ouricuri-PE.. 

Professora/Diretora Isabel. 11/09/2014 

 

 

 

 
Foto Aula Pesquisa em quintais produtivos de família da comunidade. Escola da Agrovila Nova Esperança 

Ouricuri-PE. Professora/Diretora Isabel. 03/09/2014 

 

A partir dessas ações e das visitas para acompanhamento in loco, visando a continuidade do 

processo formativo, como também após a realização do primeiro e segundo módulos 

formativos, temos a percepção de alguns resultados propiciados pela formação inicial, a 

exemplo da construção do plano de ação a partir da consulta às comunidades sobre o tema a 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
249 

 

ser abordado e desenvolvido durante o ano, bem como do envolvimento das gestões e dos 

professores na implementação destas ações, o que se insere numa perspectiva positiva no 

tocante ao período da alternância o qual está sendo vivenciado nesse momento pelas 

comunidades escolares participantes.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ABANDONO AFETIVO/SOCIAL DO 

IDOSO POR MEIO DA INTERVENÇÃO NO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO 

EM JUAZEIRO-BA. 

Debatendo sobre o idoso e a sociedade capitalista: Relato de uma experiência.  

 

 Ivana Claudia V. de Britto
1
 

Andrea Shirley S. Santos.
2
 

 

 

Introdução  

Realizamos um projeto de intervenção abordando a temática sobre o abandono afetivo e social 

do idoso. Esta foi uma atividade organizada por uma equipe do 4º Período em Ciências 

Sociais da Univasf, da disciplina Metodologia de Projetos e Intervenção Social, coordenada 

pelo Profº Adelson Dias Oliveira. O projeto teve iniciou dia 15/06/2014, com uma visita ao 

Abrigo São Vicente de Paulo, situado em Juazeiro-BA., e culminou no encerramento dia 

19/08/2014 com uma palestra e debate realizados na UNIVASF campus Juazeiro-Ba. 

A instituição onde desenvolvemos o projeto foi Lar São Vicente de Paulo, Instituição de 

Longa Permanência para idosos,  com sede à Rua Engenheiro Jaime Martins Souza, 423 

Cajueiro - Juazeiro - BA - CEP: 48905-350. Registrada no CNPJ sob o nº 08.223.609/0001-31 

em 27 de abril de 2006, é uma associação civil de direito privado, caritativa, sem fins 

econômicos. 

A Instituição abriga hoje 31 internos da comunidade local e das circunvizinhas. Seu quadro de 

funcionários é composto por 10 técnicas de enfermagem que revezam-se, em turnos de 12 

horas de trabalho por 36 horas de descanso, 10 auxiliares de serviços gerais, 01 auxiliar 

administrativo, 01 enfermeira e uma coordenadora geral. 

Nosso objetivo principal, girou em torno da mobilização da sociedade para uma ação mais 

responsável para com esta parcela da sociedade, buscando expandir o conhecimento das leis 

de proteção ao idoso, e incentivo a sociedade, para com o cuidado na qualidade de vida em 

todas as esferas do ser humano, almejando o cumprimento da Constituição Federal e o 

Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. 

                                                           
1
Aluna do curso de Ciências Sociais da Univasf e bolsista do Programa institucional de bolsa de iniciação à 

docência em Ciências Sociais, subprojeto “Juventude e participação política”, coordenado pela Profª. Dra. 

Rosicleide Araújo de Melo. 
2
 Aluna do curso de Ciências Sociais da Univasf e bolsista do Programa institucional de bolsa de iniciação à 

docência em Ciências Sociais, subprojeto ‘Antropologia”, coordenado pelo profº Delcides Marques. 
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Após conclusão das atividades do projeto, surgiu a possibilidade de escrita desta experiência, 

para relatar a nossa percepção quanto à relação do idoso e a sociedade capitalista. Para 

alcançar este objetivo nos debruçamos sobre teóricos como Marx e Gramsci, e nos detemos na 

perspectiva de Gramsci sobre hegemonia e de Marx sobre o trabalho e a sua afirmação: “É 

pelo trabalho que o homem se faz homem”. Bem como sobre ideia do livro “A sociedade do 

espetáculo” de Debord Guy, que trata da imagem da sociedade atual. 

 

Justificativa e procedimentos metodológico da da intervenção 

 

Esta experiência nos levou a refletir sobre a situação do individuo quando este não é mais útil 

no sistema de produção capitalista, e uma vez que as estatísticas afirmam que é cada vez mais 

crescente o numero de idosos no nosso país. Segundo estimativa do IBGE o numero de 

brasileiros acima de 65 deve quadruplicar até 2060, conforme estatísticas baseadas no censo 

de 2010, sugere que a população dessa faixa etária passará de 14,9 milhões em 2013  para 

58,4 milhões em 2060. E a expectativa de vida do brasileiro deve aumentar de 71 anos para 81 

anos de vida.  

Diante desta realidade, nos propomos a pensar sobre esta temática neste relato. Para a 

realização do projeto de intervenção realizamos visitas a entidade. Elaboramos uma pesquisa 

de campo, de observação e aplicação de questionário para levantamento quantitativo dos 

dados. Os questionários foram aplicados ao corpo de funcionários, aos internos e voluntários 

do abrigo para comparação e análises das respostas. A pesquisa de Campo foi realizada por 

ser mais adequada para investigação e observação.  

Realizamos divulgação com panfletagem no semáforo com o objetivo de estimular a visita ao 

abrigo e convidar a comunidade para o debate como  culminação da intervenção através de 

explanação sobre as Leis de proteção, o cuidado e violência contra o idoso com  encontro em 

sala do Núcleo Temático da UNIVASF – Juazeiro. 

Em 15 de junho de 2014, visitamos o “Lar São Vicente de Paulo, para reconhecimento do 

local e conversa com os coordenadores para obtenção de autorização para realizar a pesquisa 

e projeto de intervenção, o que não foi possível, pois os responsáveis não estavam presentes. 

No dia 16 de junho retornamos ao abrigo e conversamos com a coordenadora Enilza 

Magalhães, funcionária a onze anos da instituição, que nos informou o que precisaríamos para 

ter acesso às informações.  
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Explanamos o projeto,  que tinha como objetivo inicial a aproximação entre o idoso e seus 

familiares, caso existisse o quadro de abandono afetivo emocional. Este objetivo foi 

inviabilizado pela coordenadora que não nos permitiu ter acesso aos dados, contatos ou 

endereços dos familiares.  

Mesmo assim, continuamos com interesse na instituição e mudamos o foco, passando a 

abranger toda a comunidade. Objetivamos divulgar a necessidade de apoio material e afetivo 

para os idosos institucionalizados, buscamos propagar as Leis de proteção ao Idoso, e estreitar 

os laços sociais com a divulgação na universidade através de palestra com psicóloga sobre o 

cuidado físico e emocional do idoso.    

No dia 20 de junho, munidos de carta de apresentação da coordenação do curso tivemos 

acesso à entidade e realizamos a pesquisa com aplicação do questionário para diagnosticar o 

abandono ou não do idoso, e o perfil das pessoas que visitavam o abrigo.  

No dia 21 de junho, nos reunimos para analise dos dados, e confirmamos aqui, o que a nossa 

hipótese apontava. Os idosos da nossa cidade fazem parte do mesmo quadro social de 

abandono espalhado no nosso país. A partir desta analise elaboramos metas e atividades para 

alcançar nossos objetivos. 

No dia 15 de Agosto espalhamos cartazes, na universidade, em escolas, no próprio Abrigo 

São Vicente de Paulo, na secretaria de Ação Social do município, algumas Instituições 

Religiosas e também na internet nos blogs de grande visualizações o nosso projeto.  

No dia 16 de Agosto, fomos para o semáforo munidos de panfletos e faixa com mensagens 

que alertavam a sociedade para o cuidado com o idoso e distribuímos convites para debate do 

assunto na Universidade.  

No dia 19 de Agosto foi a finalização das atividades, com palestra e debate sobre a temática 

da violência, maus tratos e cuidados com o idoso. Neste dia estavam presentes alunos da 

Univasf, professores e alunos da rede publica estadual.  

Iniciamos com um vídeo de uma filha cuidando da sua mãe com Alzheimer e logo após o 

vídeo, houve palestra com a psicóloga do CRAS (Centro de Referência da Ação Social) 

Leonice Souza, que trouxe estatísticas atuais sobre o cuidado e a violência contra o idoso, e os 

dados mais alarmantes, é que na maioria das vezes essa violência é praticada pelos próprios 

familiares.  

Logo após a palestra houve um momento para o debate, foram levantadas diversas questões, 

entre elas algumas afirmações sobre o porquê, que os idosos estão sendo abandonados nos 

abrigos, com afirmações como “eles poderiam ter sido pais e mães relapsos, ou que 
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maltrataram seus filhos”. Será que isso justifica o abandono? Será que temos que agir de uma 

forma má, porque alguém agiu conosco? 

Outra questão levantada no debate, e que nos chamou atenção, foi a posição de um aluno, já 

na terceira idade, que discordava do termo “idosos para estes velhos”, para ele o idoso é o que 

ainda está produzindo, exercitando-se, sendo útil. Confirmamos aqui a rejeição da imagem do 

idoso institucionalizado.  

Mas, a política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8.842, de 04/01/1994, e o Estatuto do idoso, 

Lei 10.741 de 01/10/2003, define o idoso como pessoas de 60 anos ou mais... “E importante 

reconhecer que a idade cronológica, não é um marcador preciso, para as mudanças que 

acompanham o envelhecimento. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de 

saúde, participação e níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma idade”. 

(Brasil,2005 in gerontounivali). 

Logo, todos são idosos, a diferença é que uns estão mais debilitados que outros. Uns ainda são 

independentes e outros totalmente dependentes. 

 

Resultados observáveis a partir da intervenção 

 

Comparamos os resultados da pesquisa aplicada, com outros trabalhos monográficos, com 

dados do IBGE,  reportagens em mídia áudio visual e em mídia escrita, e observamos o real 

abandono em que vive o idoso institucionalizados em abrigos. 

Buscamos conhecer os princípios constitucionais que regulamentam a Política Nacional de 

Direitos do Idoso, a Política Nacional de Assistência Social e o Estatuto do Idoso.  

O desempenho das atividades de Intervenção do Projeto, se deu com a análise Institucional 

através de conversa com a direção do Lar São Vicente de Paulo, que negou o abandono ou a 

falta de visita frequente da familia, mais esta foi confirmada pela nossa pesquisa e diagnóstico 

realizado através de entrevista com os idosos, com funcionários e voluntários para reconhecer 

a realidade sobre os vínculos familiares e visitantes do abrigo que revelou o que a nossa 

hipótese apontava:  

 16,67% dos idosos estavam institucionalizados, uma vez que não mais recebiam 

visitas dos seus familiares. Sendo classificado como não tendo família. 

 62,50% dos internos recebem visitas esporadicamente de seus familiares. Estão de 

certa forma abandonados emocionalmente, uma vez que é perceptível a tristeza destes 

idosos quando questionados sobre a família. 
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 20,83% afirmaram receber visitas periódicas. Mas segundo voluntários, mesmo estes, 

recebem visitas mensais ou em datas especificas.   

Observamos também através das entrevistas, que 99% dos idosos que têm família desejavam 

uma maior aproximação com seus parentes e gostariam de ser visitados com mais frequência.  

O perfil dos visitantes do abrigo, observados em nossas visitas, são de comunidades religiosas 

em geral, principalmente igrejas, que fazem um trabalho de assistência material e buscam 

levar algum tipo de sociabilidade a estes internos.  

Segundo entendimento da teoria de Gramsci, o Estado amplia seu poder de dominação através 

do convencimento usando as organizações sociais, entre elas a igreja, na elaboração e difusão 

de sua ideologia, mas estas organizações não são apenas reprodutoras do discurso dominante, 

mesmo em pequeno numero a luta ideológica se trava no meio social alternando ideias e 

projetos. Na nossa observação vemos essas entidades religiosas que visitam o abrigo, como 

essa parte que resiste ao abandono causado pela incapacidade de produção e independência 

desses idosos e continuam no seio das suas organizações levantando membros para fazerem 

este trabalho social. 

A teoria Gramisciana privilegia o estudo do papel ativo dos sujeitos na construção das 

relações humanas e das mudanças sociais. Mais como sujeitos idosos, de certa forma, 

incapazes de defesa própria poderiam ter seus direitos garantidos? As Leis não se tornam 

comuns ou habituais por decreto, se faz necessário o embate social para sua efetivação. Como 

as leis de proteção a essa classe social serão efetivas se a sociedade capaz de levantar-se em 

defesa, em sua maioria finge não perceber a situação em que se encontram os idosos que estão 

institucionalizados em abrigos. Neste caso, no abrigo São Vicente de Paulo. 

Talvez esse pequeno relato seja um desses momentos visualizados por Gramsci, um desejo de 

ver uma revolução social, com o objetivo de que a atual sociedade consiga se ver no idoso, 

ainda que não no presente, o futuro sempre chegará, e segundo as estimativas do IBGE em 

2060, ou seja daqui a 36 anos, seremos 58,4 milhões de idosos, inclusive nós, os autores deste 

relato estaremos dentro desta realidade. 

A Teoria de Gramsci nos leva a entender que somente no esclarecimento e na educação das 

massas como única possibilidade pela conquista e participação ativa da população para uma 

revolução. Toda e qualquer mudança social não acontecerá se os autores envolvidos não se 

moverem em direção do esclarecimento da sociedade, caminhando rumo ao consenso, e não 

haverá consenso em relação ao assunto proposto, enquanto não for divulgado a partir das 
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famílias o senso de responsabilidade e cuidado de uns para com os outros; e a partir das 

famílias, para as escolas e assim as demais instituições serão alcançadas.  

“A hegemonia pressupõe, além da ação política, a constituição de 

uma determinada moral, de uma concepção de mundo, numa ação que 

envolve questões de ordem cultural, na intenção de que seja instaurado um 

“acordo coletivo” através da introjeção da mensagem simbólica, produzindo 

consciências falantes, sujeitos que sentem a vivencia ideológica como sua 

verdade, ao invés de se tentar impor a ideologia com o silêncio das 

consciências”. (Cadernos do ICP nº 1) 

 

Como produzir uma consciência falante ante o silêncio da sociedade? Como fazer ouvir a voz 

daqueles que são marginalizados por não pertencerem mais a esta política de produção? O 

embate se dará por parte daqueles que conseguem ouvir e ver os que estão excluídos e fazem 

da sua própria voz e olhos a arma necessária para despertar as consciências adormecidas pelo 

processo de utilitarismo das sociedades capitalistas.  

A teoria marxista nos revela que é pelo trabalho que o homem se faz homem, se faz ser social. 

Sendo assim o idoso não faz mais parte desta lógica do trabalho, por não mais estar ativo na 

geração de mais valia ao Sistema. Está na idade considerada improdutiva, não pertence aos 

trabalhadores ativos, nem ao exército reserva. O que fazer com esta parte crescente da 

sociedade? Qual atitude tomar diante do abandono social que esta classe esta sofrendo? Que 

políticas sociais estão sendo pensadas? Ou eles continuaram sendo invisíveis como nos relata 

o texto de  F. Engels, em sua obra “A condição da classe trabalhadora na Inglaterra” onde  a 

classe dominante manteve-se insensível à realidade dos trabalhadores, preferindo ignorar os 

problemas sociais, pois não se sentia diretamente atingida por eles. Era mais cômodo e fácil 

fingir que nada via e tratar seus empregados como se não fossem seres humanos. Não é assim 

que os nossos idosos estão sendo tratados hoje? Quem pensa na situação que eles vivem? De 

fato é uma classe marginalizada como foram os trabalhadores de outrora. 

No livro a Sociedade do espetáculo, o autor Debord Guy afirma no aforismo 9, 12 ao 14 que, 

 

“no mundo realmente invertido, a verdade é um momento do que é falso... A 

atitude que por principio ele exige é a da aceitação passiva...O sol nunca se 

põe no império da passividade moderna... No espetáculo, imagem da 

economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não 

deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” (Debord,1997p.16) 

 

Assim percebemos a nossa sociedade, a imagem do idoso, muitos deles debilitados por 

enfermidades, algumas delas causadas por excesso de trabalho e pouco cuidado de si, não 

reproduz a imagem que o sistema quer ver associado à sua imagem. A imagem que o sistema 
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transmite é da imperiosidade, da beleza não do desgaste, da força não da dependência, da 

saúde não dá enfermidade, da superioridade e não da fragilidade. Logo os idosos 

institucionalizados são tudo, menos essa imagem. 

 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no 

modo de definir toda realização humana, uma verdadeira degradação do Ser 

para Ter. A fase atual , em que a vida social está totalmente tomada pelos 

resultados acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado 

do ter para o parecer... Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. 

(Debord, 1997p.18).  

 

Diante do exposto, somente usando o processo do conflito contra o pensamento da classe 

econômica dominante, usando o poder das instituições que são o aparelhamento do Estado, 

não contra o Estado, mais a favor da sociedade, desta parcela da sociedade, o idoso, que 

cresce de uma forma considerável poderá daqui a alguns anos vislumbrar alguma solução para 

as demandas observadas neste relato. Não com pouco trabalho, mais com muito esforço, visto 

a teoria de Gramsci confirmada, o Estado capitalista conseguiu interiorizar seu conceito de 

uma forma tão profunda, que se tornou uma consciência coletiva. O utilitarismo, o ter ao 

invés do ser, e pior, o parecer ser, está tão impregnado nas mentes, que será necessário um 

esforço coletivo para desfazer o que esta entranhado na sociedade.  

 

Inclusão Social 

 

Quanto a inclusão desta classe, não encontramos referencia, não no que nos propomos, visto 

que a “inclusão é pensada como chave econômica, pela grande maioria dos atores políticos: 

trata-se de combater a pobreza, ao desemprego, às relações de trabalhos assimétricas e ilegais. 

Trata-se de promover o crescimento econômico”(Amaral, 2006 p. 47). 

Num conceito mais moderno, Pensar a inclusão como igualdade de oportunidades – onde a 

saliência das questões de gênero, deficiência, opção sexual, religiosa e de raça, passaram a ter. 

 

“Incluir era o mesmo que se atender reivindicações, negociar apoio e 

alianças, garantir os direitos civis e políticos de cidadania; ou seja, 

incorporar a ordem vigente um conjunto de demandas e atores cuja a 

mobilização não mais poderia ser negada”. (Amaral,2006 p. 48) 
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Observe que a principio a inclusão passa pela demanda da economia, e depois como 

atendimento a mobilização social. Confirmamos aqui que a voz dos idosos precisa ser ouvida 

de tal forma que não possa ser negada. Bom seria que isso acontecesse o quanto antes, pois 

chegará o dia em que a população idosa será tão numerosa que não poderá ser omitida. 

Amaral ainda diz que, a “inclusão deveria ser entendida como sensibilidade para identificar e 

recolher as manifestações de insatisfação e dissenso sociais”.  

Muito não se aplica à classe de idosos à qual nos propomos a observar, os idosos 

institucionalizados no Abrigo São Vicente de Paulo, em sua maioria são totalmente 

dependentes dos funcionários. A inclusão pela produção não caberia ali. Esta classe necessita 

de uma forma inovadora de inclusão. Precisa de atenção, de respeito, precisa de ouvidos que 

ouçam suas historias de vida, precisam de companhia, precisam de quem gastem tempo com 

eles. Mas tempo? Tempo custa dinheiro, e no mundo cada vez mais globalizado, tempo é o 

que menos se tem. Talvez esses mesmos idosos não tenham tido tempo, durante a sua vida 

produtiva, para se dedicarem ao que realmente era importante na vida. As pessoas! Mais isso, 

é uma conjectura, não uma constatação. 

No Japão o dia 15 de setembro é o dia dedicado ao idoso, um feriado nacional em 

comemoração a esta classe social, que segundo reportagem do Jornal Hoje, um quarto da 

população Japonesa é constituída por pessoas de mais de 65 anos de idade. Impressionante, 

neste país já existe uma consciência coletiva, de respeito ao idoso.  

Essa seria uma ótima forma de demonstração de valor e respeito ao idoso em nosso país, um 

despertar coletivo para com essa parte da nossa sociedade, um dia nacional do idoso em nossa 

nação, mobilizando as instituições a ensinarem o valor, o respeito e o cuidado para com esta 

parcela que cresce a cada dia no nosso país. 
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Considerações finais 

Com a implementação das atividades e ações propostas neste projeto, observamos que houve 

um aumento significativo do  numero de visitantes ao Abrigo, bem como retorno de algumas 

instituições religiosas que tinham parado suas atividades mensais e que foram sensibilizadas 

por esta intervenção.  

Chamamos a atenção da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, para observação e 

cumprimento do Estatuto do Idoso. Percebemos um despertar da comunidade para visitar os 

idosos institucionalizados. 

Esperamos que este trabalho tenha seu outros resultados a longo prazo, que produza os frutos 

desejados que é o reconhecimento da importância de cuidar desta parte da sociedade, assim 

como reconhecer a importância social da pessoa não apenas quando esta ainda é produtiva, 

mas a importância da pessoa idosa como individuo dotado de emoções, de uma vida social e 

do seu papel histórico na vida familiar, visto que o idoso faz parte da historia social e pessoal 

de cada individuo na sua particularidade. 

Diante do exposto, observamos que há ainda uma longa estrada a ser percorrida para que o 

idoso do Brasil, chegue a ter a consideração dos idosos Japoneses. Isso acontecerá, mais não 

sem o embate necessário, não sem a interiorização de uma consciência coletiva de respeito e 

cuidado mútuo. Não sem que as famílias se empenhem para cuidarem uns dos outros e 

ensinarem as atuais gerações a cuidarem dos seus progenitores.  

Num futuro próximo a população idosa será maioria no Brasil, é preciso pensar e agir hoje, 

para que o futuro não nos pegue desprevenidos. 
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JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO: experiências pedagógicas numa escola. 

 

Rosicleide Araújo de Melo
1
 

 

 

Resumo 

A participação da juventude tem sido tema cada vez mais corrente na academia por vários 

estudiosos (PAIS, 1990, 2005; SOUSA, 2008). Reconhece-se cada vez mais a importância 

desse debate, apesar de ainda existir opiniões de que o jovem não tem interesse pela política 

ou não participa dos espaços tradicionais de participação. Este trabalho discute a experiência 

desenvolvida no âmbito do Programa institucional de bolsa de iniciação à docência sob a 

temática “juventude e participação”, numa escola pública em Petrolina-PE. As atividades do 

projeto tiveram início em 2014, objetivando desenvolver ações junto aos professores e 

estudantes quanto a temáticas relacionadas à participação entre os jovens. Apesar do pouco 

tempo de inserção na escola, identificamos alguns desafios quanto à sensibilização dos 

estudantes e professores em relação às temáticas que envolvem o mesmo. Portanto, a atuação 

do projeto tem muito a contribuir para o fomento de uma cultura de participação entre os 

envolvidos no espaço escolar, fato que só poderá ser constatado mais adiante. 

 

 

1. Introdução 

  

O Programa institucional de bolsa de iniciação à docência é estabelecido através do Decreto 

nº 7.219 de 24 de julho de 2010, e financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem por finalidade “fomentar a iniciação à docência, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 

melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2012, p. 04). Porém, 

o programa foi criado em 2007, pela Portaria Normativa nº 38, de 12/12/2007, publicada no 

DOU de 13/12/2007, e inicialmente buscou sanar a carência de professores nas áreas de física, 

química e biologia para o ensino médio das escolas públicas. Diante dos resultados positivos 

o programa a partir de 2009 passou a atender toda a educação básica, incluindo educação de 

jovens e adultos, indígenas, do campo e quilombolas (BRASIL, 2011). 

No caso do curso de Ciências Sociais na UNIVASF, há quatro subprojetos em andamento: um 

na temática “cultura e religião”, outro na de “direitos humanos e sociedade”, outro em “meio 

ambiente e interdisciplinaridade” e o de “Juventude e participação”, coordenado pela autora 

deste trabalho. Cada subprojeto abarca uma quantidade de bolsistas e professores 

supervisores, além dos coordenadores de cada área. 

                                                           
1
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As atividades do PIBID Ciências Sociais, com o subprojeto “Juventude e participação” vêm 

sendo desenvolvidas na Escola Moysés Barbosa, em Petrolina-PE, em nove turmas do ensino 

médio (1º ano “A, B, C e D”, 2º ano “A, B e C” e 3º ano “A e B”) tendo iniciado as atividades 

em 2014. O grupo é formado por estudantes da licenciatura do curso de Ciências Sociais na 

UNIVASF, com a parceria de uma professora da referida escola como supervisora no projeto. 

Os bolsistas têm acompanhado e contribuído com as aulas de sociologia nas referidas turmas 

desde março deste ano. 

A temática deste projeto visa estar sensibilizando os sujeitos da instituição escolar 

(gestão, professores, estudantes) quanto à importância do engajamento da juventude na 

sociedade sendo a escola um espaço fundamental nesta valorização e incentivo de uma cultura 

participativa. Nesse sentido, várias ações foram realizadas este ano a partir desses objetivos, é 

o que discutiremos a seguir.  

 

2. Intervenções realizadas na Escola 

 

Como todo início de um projeto, tivemos inicialmente que levar a proposta para a escola que 

iríamos atuar, chamando a atenção para a importância das questões relativas à participação da 

juventude. Houve uma boa receptividade por parte da Gestão quanto ao nosso trabalho, porém 

tínhamos alguns desafios, um deles dizia respeito à forma como a escola atuava junto aos 

estudantes e a inexistência de um Grêmio estudantil neste espaço. 

Apesar do pouco tempo de atuação, algumas ações foram realizadas durante este ano. A 

primeira foi a oficina “50 anos da ditadura militar: o que tem a ver comigo?” Esta intervenção 

marcou nossa primeira atividade com os estudantes e que rendeu bons resultados, como a 

participação, os questionamentos e a interação dos discentes com a temática. Esta ação foi 

realizada no mês de abril aproveitando as discussões sobre este momento que estavam 

acontecendo pelo país. 

A partir de leituras desta temática em livros didáticos do próprio Ensino Médio e literatura em 

geral, começamos a perceber quais eram os discursos voltados para o público jovem sobre 

esse tema. Definiu-se então a visualização de 2 vídeos sobre esse momento tão intenso para 

nosso país. Os mesmos abordavam aspectos diferentes: um era voltado para a atitude de 

jovens nas décadas de 60 e 70, o estilo de roupas, de se vestir, as músicas, compreendendo 

estas como forma de contestação. O outro focava o período de torturas, a privação dos 

direitos, a situação de medo que fez morada nos lares e ruas dos brasileiros naquele período, 
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dando destaque às mortes de jovens estudantes e de outros personagens importantíssimos na 

luta contra a repressão.  

A partir da visualização dos dois vídeos, houve um debate nas turmas de 1º, 2º e 3º ano dos 

turnos matutino e vespertino, sobre o período da Ditatura militar no Brasil e suas 

consequências. Ainda, uma discussão sobre a participação juvenil na Ditadura militar 

relacionando com os protestos do ano de 2013 (incluindo o Vale Acordou), como também 

análise da música “Pra não dizer que não falei das flores”- de Geraldo Vandré.  

Estas ações provocaram questionamentos sobre a participação juvenil hoje, as formas e meios 

para participar e/ou protestar. Tais provocações possibilitaram aos estudantes darem suas 

opiniões, questionarem a censura e a liberdade de expressão presente em momentos diferentes 

no país. Também foi verificado o discurso sobre a acomodação de muitos jovens, mas 

também a participação de outros nas ruas, através da mobilização pela internet. 

Dentre as contribuições que esse momento proporcionou, destaca-se a contextualização que 

os jovens fizeram, e um pensar crítico que apresentaram. Os mesmos ao debaterem sobre a 

repressão, os protestos durante o golpe militar, relacionaram com os protestos que 

aconteceram em 2013, as “Jornadas de Junho”, inclusive com a atuação dos estudantes e 

demais pessoas aqui no Vale do São Francisco com o nome de “O Vale Acordou”. Nesta 

contextualização, foram mencionadas inúmeras vezes a ampliação dos direitos, e certa 

acomodação dos jovens brasileiros quanto à participação. 

Outra atividade realizada foi a aplicação de questionário, para conhecermos um pouco melhor 

quem são estes jovens com quem estamos trabalhando, sendo que no questionário, os mesmos 

responderam sobre formas de participação, o que pensam/acham da política/voto, se 

participam de grupos, se reconhecem estes grupos como formas de atuação social. O objetivo 

era analisar o envolvimento dos jovens nas mais diversas formas de participação, seja ela 

política partidária, em movimentos comunitários, grupos de jovens, ou qualquer outra forma 

onde estes possam se expressar livremente.  

Seguindo a mesma perspectiva que orientou as demais ações realizamos uma oficina com o 

tema “Participação e juventude”, realizada em julho de 2014. A ideia era instigar os jovens a 

pensar sobre a política, sobre a importância do voto, saber sua opinião sobre como eles se 

enxergam dentro da sociedade, qual o seu papel como sujeitos que podem fazer a diferença na 

sua geração. A ideia da oficina foi apresentar a proposta de uma Feira de Ciências Sociais que 

seria realizada no mês de outubro. 
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Foram utilizados vídeos e músicas para se aproximar da linguagem e universo juvenil, bem 

como instigar o debate em sala de aula, além da apresentação de slides sobre o tema, e a 

declamação de poema por parte de um dos bolsistas. Na realização da oficina também foram 

realizadas algumas dinâmicas de grupo que instigavam à participação dos estudantes. 

A partir da oficina realizada, ficou perceptível que existe certa resistência por parte dos 

estudantes quanto ao debater sobre participação política, principalmente porque os mesmos 

associam o termo “política aos políticos”. Muitos também apontaram o descrédito quanto aos 

políticos e desconheciam uma atuação juvenil na política. A discussão sobre participação 

quando foi direcionada para o aspecto das formas atuais, tendo como foco as expressões 

culturais e o uso da linguagem nas redes sociais, trouxe mais entusiasmo aos estudantes de 

todas as turmas.  

Conforme Pais (2005), os jovens se utilizam dos movimentos do corpo, da música, do visual, 

da linguagem própria, para dar forma e identidade às suas inquietações, indo além das formas 

tradicionais de participação.  Sousa (2008, p.130) também chama a atenção para estas formas 

de expressão, ao afirmar que existe um caráter político-educativo, que incentiva o aspecto 

reivindicatório, “numa movimentação visível do retorno do jovem como ator político”. 

Assim, os jovens tem se apropriado de outras linguagens para expressar o que pensam, indo 

além dos espaços tradicionais de atuação. O interesse por estas formas “novas” de 

participação foi perceptível em todas as turmas. 

Outra atividade realizada foi a Feira de Ciências Sociais, resultado das ações anteriormente 

citadas. A proposta dessa Feira com o tema “Juventude e participação no Brasil” foi mostrar o 

olhar das Ciências Sociais para este tema e expor para o público a complexidade e riqueza que 

envolve o mesmo. Inicialmente escrevemos um projeto para ser apresentado à Escola, 

identificando os objetivos destas ações e como o PIBID estava organizando o formato dos 

trabalhos. Este projeto foi apresentado em uma Reunião na Escola, por alguns bolsistas, 

obtendo apoio da maioria dos professores que atuam na instituição. Após este momento, 

passamos aproximadamente três meses planejando e organizando as atividades nas turmas, 

através de pesquisas aprofundadas sobre os conteúdos e seleção de material para a exposição.  

A oficina “Participação e juventude” consistiu na exposição e problematização do tema no 

espaço escolar, tendo como objetivo sensibilizar os jovens para a importância desta reflexão. 

A atividade teve início a partir de um levantamento das opiniões dos estudantes sobre a 

temática para se conhecer o entendimento e interesse deles, seguindo com exposições teóricas 

por parte dos bolsistas e coordenadora do Projeto.  
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As turmas ficaram organizadas da seguinte forma: Sala “Linha do tempo”: consistiu na 

apresentação dos períodos históricos que passou o Brasil em relação à política, desde a 

República até os dias atuais focando aspectos de envolvimento dos jovens nesses períodos. 

Duas turmas se organizaram com o tema “cineclube”: a ideia foi apresentar vídeos, músicas, 

expressões musicais e cantores que tiveram e têm um papel importante no que se refere à 

crítica social. Mais duas turmas organizaram a sala interativa, voltada para a exposição de 

formas atuais de envolvimento dos jovens, os agrupamentos, as expressões musicais, diversas 

formas de dança, entre outros. Uma última sala também foi organizada como exposição 

fotográfica “em que resulta o meu voto”? Neste espaço foram expostos sob o olhar dos jovens 

das turmas do 1º ano o retrato da cidade em que eles residem, identificando problemas e obras 

realizadas pelo poder público.  

De forma resumida, estas foram algumas intervenções realizadas pelo subprojeto do PIBID na 

área de “Juventude e participação”, o que consideramos muito exitoso diante do tempo de 

atuação. É importante destacar o papel dos bolsistas no projeto e a colaboração nos trabalhos 

desenvolvidos. 

 

3. A colaboração nos trabalhos realizados  

 

Segundo Parrilla (1996, apud ARNAIZ, HERRERO, GARRIDO e DE HARO, 1999), grupos 

colaborativos são aqueles em que todos os integrantes compartilham as decisões e são 

responsáveis pelo resultado do que é realizado em conjunto, de acordo com suas 

possibilidades e interesses.  

Na experiência deste subprojeto do PIBID Ciências Sociais tem-se vivenciado, apesar do 

pouco tempo de atuação do grupo, experiências de colaboração nas tomadas de decisões 

quanto às oficinas e trabalhos realizados na Escola. A prática de reuniões semanais de 

formações teóricas, o planejamento em conjunto das ações, bem como a cooperação nas 

tarefas tem contribuído para que “colaboração e cooperação” caminhem juntas, apesar destes 

termos serem vistos de formas distintas por alguns teóricos (DAMIANI, 2008).  

Segundo Damiani (2008, p. 215): 

 

Na colaboração, [...], ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se 

apoiam, visando atingir objetivo comum negociado pelo coletivo, 

estabelecendo relações que tendem a não hierarquização, liderança 

compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das 

ações. 
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No caso das intervenções realizadas na escola, a colaboração foi vivenciada de forma exitosa, 

em que os bolsistas, coordenadora e supervisora partilharam as responsabilidades no 

desenvolvimento das atividades, trazendo aprendizado para o grupo. Conforme fala da 

supervisora do subprojeto na escola: 

 

O PIBID ‘Juventude e Participação’ tem contribuído de forma bastante 

positiva para minha prática acadêmica, pois em parceria, estamos realizando 

em sala discussões que faz o jovem pensar seu papel dentro da sociedade, 

fortalecendo minha prática com temáticas relacionadas à participação da 

juventude, através de reflexões, debates e atividades que os coloca como 

seres atuantes dentro do processo, e que lhes fazem ter uma visão de mundo 

diferente das que lhe é imposta (supervisora do subprojeto). 

 

Esta fala representa a importância do Programa e da parceria estabelecida com os integrantes 

do grupo, fazendo com que os estudantes das turmas em que os bolsistas estão atuando 

percebam o engajamento e busca de objetivos comuns partilhados pelos integrantes do 

projeto. Além disso, o desenvolvimento das atividades do grupo pode estar indo de encontro 

com o que afirma Damiani (2008, p.224-225): 

O desenvolvimento de atividades de maneira colegiada pode criar um 

ambiente rico em aprendizagens acadêmicas e sociais tanto para estudantes 

como para professores, assim como proporcionar a estes um maior grau de 

satisfação profissional. 

 

Um ambiente rico de aprendizagens tem se constituído como espaço nas nossas atividades, 

contribuindo com a formação dos licenciandos do curso de Ciências Sociais, conforme fala de 

um bolsista: 

 

O PIBID vem contribuindo em minha formação, não só como um mediador 

do fazer Educação. Mas principalmente em como construir relações 

consistentes e prazerosas com estudantes do Ensino Médio. Muito mais do 

que ver, observar as aulas de Sociologia, estou sendo possibilitado pelo 

subprojeto “Juventude e Participação” a interagir, intervir, atuar dentro e 

fora da sala de aula como um profissional das Ciências Sociais. Dos frutos 

que até agora foram colhidos, a construção do conhecimento e o refazer 

deste, são as maiores recompensas. Recompensas de conhecimento, que 

acredito que seja mais dos estudantes para com este Licenciando, do que de 

mim para os Estudantes. A labuta não é fácil, provocar, instigar criticidade é 

um grande desafio. Todavia, este desafio é o que nos motiva, é o gás para 

darmos continuidade em nosso Projeto (Bolsista do subprojeto). 
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Como já foi mencionado, em menos de um ano de atuação na Escola Moysés Barbosa se 

verifica uma postura diferenciada, seja pela Gestão que já visualiza como uma atuação que 

cada vez mais se consolida, seja pelos professores, na curiosidade em querer saber mais das 

atividades e se dispõe em montar parcerias e principalmente dos/as estudantes que estão 

abraçando a temática e nos recepcionando de forma bem calorosa e participativa. Porém, 

reconhecemos que precisamos continuar avançando. É necessário que a discussão sobre a 

política e a participação esteja presente em nosso cotidiano e seja uma prática corrente em 

todos os espaços, para que assim uma cultura participativa possa ser potencializada. 

 

4. Considerações 

 

A partir destas atividades, bem como de outras que vêm sendo realizadas pelo grupo, percebe-

se a importância do engajamento de todos os integrantes do projeto (coordenadora, bolsistas e 

supervisora). A parceria estabelecida foi constatada nas oficinas citadas desde o planejamento 

dos trabalhos, a partir das discussões dos textos envolvendo a temática sobre “Juventude e 

participação”, até a realização das oficinas temáticas, em que tanto os bolsistas quanto a 

supervisora contribuiu de forma direta para o êxito do trabalho.  

Diante do exposto, percebemos a importância deste projeto na Escola bem como os desafios 

atrelados a ele, porém reconhecemos que a interdisciplinaridade e a colaboração de todos que 

fazem parte é fundamental para a continuidade dos trabalhos bem como para um 

fortalecimento da licenciatura do curso já que se busca aliar teoria e prática, sendo a Escola o 

locus principal de atuação do grupo.  Portanto, a atuação do projeto tem muito a contribuir 

para o fomento de uma cultura de participação entre os envolvidos no espaço escolar, fato que 

só poderá ser constatado mais adiante. 
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Estado Integral, 

Intelectuais e Hegemonia  

 

(Séculos XIX e XX) 
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Resumo 

O presente trabalho visa discutir o conceito de aparelho de hegemonia filosófico (AHF) 

elaborado por Antonio Gramsci e desenvolvido por ChristinneBuci-Glucksmann no contexto 

da história do Brasil.No Brasil, pelo menos duas organizações cumpriram essa função: o 

Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF), criado em 1949, entidade responsável pela Revista 

Brasileira de Cultura, criada em 1962, que publicava a revista Convivium. Ambas 

organizações congregavam intelectuais conservadores que tiveram relações orgânicas tão 

estreitas que pode-se dizer que integraram um único AHF, que foi o lócus de uma ideologia 

conservadora alinhada com o projeto da autocracia burguesa no Brasil. 

 

Antonio Gramsci e o aparelho de hegemonia filosófico 

 

Os estudos de Antonio Gramsci sobre o aparelho de hegemonia filosófico (AHF.) são 

delineados em seu exame da obra de Benedetto Croce (1866-1952) que, por sua vez, está 

circunscrito à questão da revolução burguesa na Itália (Il Risorgimento). A revolução italiana 

tem a sua própria estrutura ideológica, da qual o moderantismo conservador é a máxima 

expressão e cujos marcos balizam a obra de Croce. 

Segundo Christine Buci-Glucksmann, Gramsci percebeu que o trabalho intelectual do 

principal filósofo do idealismo italiano só fazia sentido, só se materializava, só adquiria 

organicidade através dos diversos aparelhos de hegemonia integrados na estrutura do AHF. 

(BUCI-GLUCKSMANN, 1990, p. 473-94). Croce esteve no cerne de uma reforma 

conservadora do hegelianismo, em que o idealismo neo-hegeliano do Estado passava a ser o 

correspondente filosófico da revolução passiva italiana. Os filósofos da revolução passiva 

acreditavam estar fazendo “pura teoria” – essa concepção só é possível, diz Buci-

Glucksmann, pela e na divisão social do trabalho característica do capitalismo. Divisão esta 

que gerou uma verdadeira utopia dos intelectuais que acreditam estar flutuando acima da luta 

de classes – o que não faz mais do que reproduzir “a distinção perpetuamente repetida pelas 

sociedades de classes, entre ‘o que deve fazer um intelectual e o que é a política (como se o 
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intelectual não fosse também um político, e não somente um político da intelectualidade)’” 

(Idem, p. 483, apud. GRAMSCI, Antonio. Passato e Presente. Torino: Einaudi, 1966. p. 27); 

essa concepção é expressão da divisão social do trabalho, bem como da relação mediatizada 

que os intelectuais mantém com o mundo da produção e também da separação entre o 

trabalho intelectual e o manual que há no capitalismo. 

Gramsci, contrariamente à concepção idealista, trata a questão pelo prisma da unidade entre a 

teoria e a prática e entre a filosofia e a política. Nesse sentido, a filosofia idealista da 

revolução-restauração se inscreve nas superestruturas; tem uma existência material em 

diversos aparelhos: o político, o escolar (escolas, universidades) e o cultural-informativo 

(editoras, periódicos, imprensa) (Idem, p. 474-5).  

A partir dessa crítica, Gramsci percebe que Croce visava, por um lado, ocultar a política da 

filosofia, transformando-a em “filosofia de filósofos”, e, por outro lado, fazer da cultura um 

sujeito autônomo; buscava assim colocar a intelectualidade em um patamar de casta, separá-la 

do povo. No entanto, o AHF. crociano construía ideologias para governar as outras classes 

sociais, educava as classes dirigentes para a hegemonia. E, na ausência de um grande partido 

da burguesia, Croce desempenhou o papel de “federador ideológico” – o que só foi possível 

na estrutura do AHF. 

O AHF. tem o objetivo de aprofundar o trabalho teórico, doutrinário; fazer dos intelectuais os 

soldadores de sua respectiva classe social, através da elaboração de uma ideologia geral e 

superior que coadune uma sociedade dividida em classes antagônicas, integrando de maneira 

subordinada o proletariado. Segundo Buci-Glucksmann, o AHF. “busca a difusão de uma 

filosofia, de uma concepção geral da vida”, de uma estrutura ideológica que compreende 

“uma organização material que visa a manter, defender, desenvolver a ‘frente teórica e 

ideológica’. O AHF. portanto faz parte ‘do formidável complexo de trincheiras e fortificações 

da classe dominante’” (Idem, p. 484). Segundo a autora, o AHF. é essencialmente compósito 

a plural, pois se articula em torno de diversos aparelhos de hegemonia, como os periódicos – 

onde as práticas jornalísticas (e político partidárias) fazem os agentes se reconhecerem (Idem, 

p.474). Nesse sentido, o viés político do AHF. crociano revelou-se quando Croce foi ministro 

da educação nacional (1920-1921) (Idem, p. 488).  

 

Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) e Convivium: dois braços de um aparelho de 

hegemonia filosófico  
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Fundado e mantido pela classe patronal, o Instituto [Brasileiro de Filosofia] só 

poderia ter uma diretriz conservadora.  

Roland Corbisier (1978, p. 80) – ex-membro do IBF 

 

Grafamos “IBF/Convivium” para acentuar a união orgânica entre as duas organizações, apesar 

dos dois aparelhos terem surgido em períodos diferentes.  

A Convivium – Sociedade Brasileira de Cultura, criada em 1962, liderada por Adolpho 

Crippa (1929-2000), foi uma organização tipicamente ipesiana (Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais – IPES) e esteve em pleno funcionamento até os anos 80, sendo extinta no 

início dos anos 90. Recentemente, alguns católicos liderados por Aroldo Murá Gomes 

Haygert (Instituto Ciência e Fé), ativaram uma editora chamada “Convivium”, mas não se 

trata da mesma organização. O Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) surgiu anteriormente, 

em 1949, estava ligado ao empresariado paulista e às oligarquias estaduais. Mesmo antes da 

morte de seu líder máximo, Miguel Reale (1910-2006), o IBF já havia entrado em franco 

declínio após seu auge nos anos 70. Hoje, presidido por Celso Lafer (ex-ministro de Fernando 

Collor e de Fernando Henrique Cardoso), é apenas uma sombra do que um dia foi o AHF. e 

não há possibilidades para o futuro.    

A Revista Brasileira de Filosofia (RBF) e a Convivium – revista bimestral de investigação e 

cultura tinham íntima relação, seja pela unidade ideológica – criar barreiras intelectuais ao 

marxismo (DREIFUSS, 2006, p. 254), seja pela complementaridade orgânica
1
, seja porque 

essas duas publicações compartilhavam boa parte de sua intelectualidade. Este fato é 

expressão da revolução passiva no Brasil, pois representa a junção de organizações que foram 

criadas em momentos diferenciados e o constante aggiornamento
2
 que a classe dominante é 

obrigada a imprimir às estruturas de poder como uma necessidade da luta de classes. 

  

Justificação moral do golpe de 1964 e contrarrevolução intelectual 

 

                                                           
1
 O IBF buscava criar a aparência de adesão a uma filosofia anti-materialista, desencarnada, supostamente 

desinteressada e equidistante das relações sociais (PÁDUA, 1998, p. 105-6) – o que não deixa de ser uma 

posição política. Os “filosofantes” do IBF sempre aferraram-se em combater as tentativas de interpretar a 

filosofia à luz da realidade histórica e propunham uma análise positiva do passado histórico nacional 

(ARANTES, 1994). Reale criticava a interpretação da História do Brasil a partir de seu caráter subordinado e 

dependente (COSTA NETO, 2001). A Convivium foi locus de combate direto em um momento decisivo (o pré-

golpe de 1964), o que permitiu ao IBF manter em grande medida a ilusória imagem criada em torno de si e de 

“sua” filosofia.
 

2
 Aggiornamento, original do italiano, significa atualização, revisão, modernização; modificação, emenda, 

acréscimo; mas também adiamento e prorrogação. 
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Se me perguntarem qual o sentido mais decisivo a atribuir-se a esta Revolução 

[golpe de 1964], direi que é o da “honestidade” ou da “seriedade”, não apenas 

como valor ético, como exigência moral, mas também como pressuposto de ordem 

intelectual, como imperativo de opção no plano político e administrativo. 

Miguel Reale (1964, p. 46-9) – líder máximo do IBF
1
 

 

O que leva um homem à afirmações como as acima citadas – ainda mais quando são da pena 

de um nobre cavalheiro da oligarquia paulista, lembrado como leitura obrigatória nas 

faculdades de Direito do Brasil?  

A resposta não é tão evidente, mas está diretamente relacionada ao fato de que Miguel Reale, 

o pequeno duce do IBF, à altura do golpe de 1964, já era um proeminente membro do IPES 

São Paulo, era intelectual orgânico da Federação de Comércio do Estado de São Paulo 

(FCESP), além dessas organizações empresariais, era ligado ao Banco Finasa de Investimento 

(grupo Morgan/Dresdner), a Indusa S/A (indústria metalúrgica), a Kardap AG Suisse, ao 

Radaelli Group e a Light Serviços de Eletricidade S/A, esta última era uma das principais 

contribuintes do IPES (DREIFUSS, 2006, p. 604)
2
. Portanto, Reale integrava o mostruoso 

aparato classista que preparou o golpe de 1964 e sustentou a ditadura até 1985, daí a 

concepção positiva da “Revolução” expressa nas palavras epigrafadas. 

Em 1963, o AHF. assume um posicionamento claramente golpista. Lança na revista 

Convivium uma série de três artigos intitulados “Raízes históricas da crise brasileira”, todos 

da autoria do jurista José Pedro Galvão de Souza (1912-1992). Para Galvão de Souza, a então 

“crise brasileira” deitaria raízes no derrubamento da monarquia; ele diz que a proclamação da 

República interrompeu a continuidade da história brasileira, o melhor teria sido reformar as 

instituições, “alterá-las para melhor atender às exigências da vida nacional” (SOUZA, 1963-

A, p. 29). A causa da crise seria a “demagogia” do governo nacional-reformista de João 

Goulart. As reformas de base seriam sua expressão. Nesta acepção, a solução para a questão 

seria limitar as ações do Executivo, através da ação moderadora do então Conselho de 

Segurança Nacional, aos moldes do Poder Moderador monárquico (Idem, p. 42-5). Para o 

jurista, caberia reavivar o Império brasileiro e a “obra ciclópica” monarquista (SOUZA, 1963-

B, p. 22 - citando expressão do ultra-reacionário Oliveira Viana), que teria assegurado a 

“ordem, a paz, a estabilidade política, a superioridade continental” (Idem, p. 26). 

                                                           
1
 As palavras não são neutras, o chamamos de “líder máximo” para relembrar que no passado, principalmente 

nos anos 1930, Reale afirmava abertamente sua adesão ao fascismo. Com o tempo, a partir dos anos 1960, ele 

preferiu se dizer “liberal”.  
2
 Confira o apêndice B (p. 525-626) da obra de Dreifuss. 
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Segundo um dos quadros mais importante do IBF – Antonio Paim –, Galvão de Souza 

estabelecia “com nitidez a distinção entre democracia e democratismo” (PAIM, 1986, p. 72-

3). Todo esse palavreado (“democracia versus democratismo”) visava a justificação da 

perspectiva conservadora de Galvão de Souza.  

Pouco tempo depois, a revista Convivium, enquanto publicação de um coletivo de intelectuais 

orgânicos da direita católica liberal, justificou o golpe da seguinte maneira: 

 

Ninguém pode colocar-se à margem de um acontecimento de tamanhas repercussões 

para a História do Brasil como a Revolução de 31 de março. Todos aqueles que, nos 

últimos anos, vieram construindo este magno evento tinham uma consciência clara 

do verdadeiro conteúdo da Revolução: dar novos rumos ao desenvolvimento 

nacional, modificar a fisionomia política e social do Brasil, através de uma 

reafirmação fundamental dos valores espirituais da nossa cultura e de nossa 

verdadeira tradição política.
 
(CONVIVIUM, 1964, p. 45 – grifos nossos) 

 

Assim esse braço do AHF. em questão dava a sua justificação ao denominado “magno 

evento”, o golpe aparece aqui como a reafirmação da “dos valores espirituais da nossa cultura 

e de nossa verdadeira tradição política” – as palavras utilizadas para qualificar o golpe são 

eufemismos de importância e de grande teor significativo e expressivo voltados para o reforço 

da mentalidade conservadora dos setores intelectuais que orbitavam no eixo reacionário. 

A Convivium, nos meses seguintes ao golpe de 1964, se afirmava como aparelho de 

hegemonia da ditadura – e para essa necessidade da burguesia o periódico foi criado. É 

emblemática a leitura que a revista faz do assalto ao Estado, como esta a seguir, da autoria do 

clérigo e deputado Antonio Godinho: 

 

A Revolução perderá o seu sentido ou se esvaziará dos seus objetivos? Nunca. E, ao 

contrário, ganhará profundidade e deitará raízes para que as causas que a ditaram 

não esgotem [...], mas se estendam numa autêntica renovação do País [...]. 

[...] Acho mais do que louvável o governo preocupar-se com a purificação e a 

autenticidade do processo eleitoral brasileiro. [...] E essa preocupação demonstra a 

sinceridade da Revolução e desmente e desmascara os que teimam em considerá-la 

um “golpe militar”, um assalto ao poder ou um primeiro passo para a instauração, no 

País, de um regime discricionário. (GODINHO, 1964, p. 54-5) 

 

Vemos que Godinho dizia não enxergar a possibilidade de uma ditadura – é certo que essa 

afirmação contribuía para criar a ilusão de que o novo governo vinha apenas para “sanear” e 
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“purificar” o regime brasileiro. O autor nega exatamente o que de fato havia ocorrido (um 

golpe de Estado) e o que estava em fase inicial de construção (uma ditadura). Essa cortina de 

fumaça visava deixar o campo aberto aos desígnios ditatoriais.  

A Convivium contava com uma intelectualidade reacionária bem formada, gabaritada, como, 

por exemplo, Oliveiros S. Ferreira, que alertava os golpistas: “não há poder que se mantenha 

estribado apenas na força armada e desamparado do apoio moral, político, de forças mais 

reais e concretas, que lhe darão legitimidade e sua força coercitiva” (FERREIRA, 1964, p. 

61). Assim, Oliveiros buscava orientar o novo regime na construção da nova hegemonia, 

definindo que o novo regime deveria apoiar sua força coercitiva nas armas e nas idéias. O 

autor corrobora a necessidade da classe dominante em reconstruir sua hegemonia redefinindo 

e readequando o Estado de acordo com seus interesses. Segundo João Quartim de Moraes 

(2001, p. 151-62), para Oliveiros somente as Forças Armadas seriam capazes de exercer a 

função hegemônica de partido, pois o Brasil passaria por um “vácuo institucional” que só 

poderia ser preenchido pelos militares.  

O ano de 1965 foi marcante para o AHF. IBF/Convivium. Paulo Mercadante publica “A 

consciência conservadora no Brasil”, obra de elaborada construção ideológica que traz da 

forma mais acabada a concepção ibeefeana da História do Brasil. Raramente um intelectual 

orgânico da classe dominante expõe seus desígnios de maneira tão franca e aberta. Autor de 

uma interpretação criativa, apesar de falsa, Mercadante diz que a formação do Brasil seria 

incruenta, já que não haveria luta de classes – mas, ao contrário, a História do Brasil teria na 

“conciliação” de classes sua marca fundamental.  

Mercadante propõe uma análise da formação histórico-cultural do país, perpassando o Brasil-

Colônia e o Brasil-Império. No entanto, é latente em sua interpretação o momento histórico da 

contra-revolução preventiva levada à cabo pela autocracia burguesa a partir de 1964, por isso 

a recorrência de imprecisões de origem prática. Sua obra é marcada pelo “temor pânico” 

(GRAMSCI, 2006, p. 291) da movimentação ativa das massas populares, tão característico 

das classes dominantes. Em relação à Independência (1822) diz: “Que tudo viesse com vagar, 

de forma suave, sem a temerária participação jacobina” (MERCADANTE. 2003, p. 100). 

Essa latência do presente vivido é tão característica de sua obra que, segundo esse autor, a 

grande modificação da constituição aprovada após o golpe de D. Pedro I seria o fato de que as 

forças armadas poderiam ser utilizadas internamente (Idem, p. 121-126), ou conforme diz em 

outro trecho: “em terras onde não estão difundidos em todas as classes da sociedade aqueles 

hábitos de ordem e legalidade, é preciso começar introduzi-los e sujeitar esses ensaios a uma 
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certa tutela” (Idem, p. 166 – grifos nossos). “Ordem” e “legalidade” que os golpistas diziam 

buscar “restabelecer” quando da derrubada de João Goulart, eram termos empregados para 

legitimar o golpe e confundir a opinião pública. 

O conservadorismo sem rebuços ou pouco dissimulado dos intelectuais aqui expostos, 

conservadorismo este que encontrava meio de desenvolvimento e difusão no AHF. 

IBF/Convivium, tem o sentido da contrarrevolução levada ao plano intelectual. Fundamentos 

elaborados por intelectuais orgânicos conservadores eram essenciais para a afirmação 

intelectual e a justificação moral do projeto hegemônico ditatorial. Essa ideologia, enquanto 

ação intelectual orgânica de classe e pensamento-guia, era o correspondente filosófico da 

contrarrevolução levada a cabo pela autocracia burguesa com o golpe de 1964 e visava o 

combate na frente teórica e ideológica da luta de classes.  
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MINEIROS, LIBERAIS E... AUTORITÁRIOS. 

 

Ricardo Augusto dos Santos
1
 

 

“Mas, para que a democracia produza frutos, é necessário que o 

homem da rua e o das classes dirigentes possuam o mesmo apurado 

sentido de bem comum e a mesma ardente e abnegada ambição de 

servir”. (Manifesto dos Mineiros, outubro de 1943). 
 

 

 

Resumo 

Utilizamos o Manifesto dos Mineiros para analisar os limites do liberalismo. Lançado em 1943, este 

manifesto marcou a transição conservadora que caracterizou o final do Estado Novo. Politicamente 

moderado, o manifesto reivindicava o retorno às práticas democráticas formais. Embora esteja 

presente a declaração que não desejavam a democracia existente antes de 1930, as raízes classistas dos 

autores deixam transparente o apego ao controle das classes trabalhadoras. O manifesto não trazia 

críticas à estrutura sindical, tampouco as condições de vida dos trabalhadores. Consideramos que a 

leitura equivocada sobre a presença histórica do pensamento político liberal do Brasil é reflexo 

ideológico do próprio liberalismo, edulcorando sua face autoritária. Concluindo, o manifesto pode ser 

um exemplo para desvendar as vicissitudes do liberalismo autoritário. 

 

No âmbito deste trabalho, utilizaremos o “Manifesto dos Mineiros” como um documento que 

expressa os limites do liberalismo autoritário. Lançado em outubro de 1943, o manifesto é 

considerado por amplos setores da historiografia brasileira como o início da transição 

conservadora que caracterizou o declínio do Estado Novo. Politicamente moderado em suas 

aspirações, o manifesto limitava-se em reivindicar o retorno às liberdades e práticas 

democráticas formais. Embora, esteja presente a declaração que seus signatários não 

desejavam uma volta a existência da estrutura política existente antes da Revolução de 1930, 

suas raízes classistas deixam transparente seu apego a dominação e controle das classes 

trabalhadoras. 

Em pesquisa que estamos desenvolvendo, sobre a violência em relação às classes não 

hegemônicas, venho tratando das estratégias políticas e ideológicas que asseguraram a 

hegemonia burguesa no Brasil. A participação dessas classes sociais no projeto político 

burguês-liberal foi objeto de constante agressão na história do país. Portanto, a partir de uma 

                                                           
1
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hipótese original, constatamos o uso da violência legitimada por parte do estado liberal, 

próprio de uma dominação burguesa, durante uma transição conservadora. Temos verificado 

que a repressão aos movimentos políticos populares não desaparece nas transições 

conservadoras. Mesmo aceitando que, em democracias liberais, existem políticas de respeito 

aos direitos do cidadão, não podemos negar que para a manutenção da hegemonia, o recurso 

da violência ou da ameaça para controlar a sociedade, não é abandonado. Concluímos que até 

nos períodos de hegemonia consensual, nenhuma classe ou fração burguesa abdica da 

utilização da violência. 

Consideramos que somente através da teoria política de matriz marxista, podemos entender 

que a violência não é um fenômeno histórico restrito a períodos especiais nas sociedades. Ela 

está presente estrategicamente. Quando nas sociedades ocidentais modernas capitalistas, a 

coerção não é mais condição isolada para assegurar o domínio do poder, a hegemonia é 

conquistada- e mantida -sob o uso da força, mas também das estratégias de convencimento e 

persuasão. No entanto, estamos interessados em estudar o momento em que, sob a ilusão de 

ausência- ou diminuição- da coerção, o controle social está plenamente atuante e a dominação 

hegemônica é exercida frente a ameaças ou mesmo o uso dessa coerção.  

A partir da teoria de matriz gramsciana, a “ilusão” de que a repressão em relação às classes 

subordinadas diminui ou desaparece nos períodos não autoritários deve ser questionada, assim 

como o mito do Estado acima das classes. O Estado capitalista não é o árbitro imparcial das 

lutas sociais, portanto, não pode ser analisado isoladamente, desvinculado da conjuntura 

histórica. O Estado promovendo um discurso de igualdade e de justiça, muitas vezes, será 

surpreendido pelos movimentos sociais que, reivindicando seus direitos, desnudam esta 

igualdade e tornam os conflitos e contradições sociais mais aparentes, constituindo-se assim 

um espaço de resistência. E, justamente, nesta ausência de explicitação dos conflitos sociais 

que a face autoritária dos intelectuais liberais começa a desnudar-se. 

Por meio de uma análise historiográfica dominante, ao Manifesto dos Mineiros é atribuído um 

simbolismo ligado ao declínio da ditadura do Estado Novo e, conseqüentemente, ele marcaria 

o início de “redemocratização”. Contudo, como as investigações em curso vêem 

demonstrando, a conjuntura da presidência de Eurico Gaspar Dutra, foi uma das mais 

violentas e reacionárias da história. E, os nomes que assinaram o manifesto, se notabilizaram 

por representar os alcances e limites do pensamento liberal no Brasil. Sem alongar muito o 

tema, alguns dos que assinaram o documento, participariam do campo político autoritário nas 
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décadas seguintes. Alguns como José Bonifácio e Magalhães Pinto, membros do partido
1
 

criado para dar sustentação ao regime militar instalado em 1964 e que teve no segundo nome, 

um dos líderes do movimento que destituiu o Presidente João Goulart. Do grupo que 

compunha os autores do manifesto, sobressaíam-se os proprietários de empresas e terras. E, 

evidentemente, os “bacharéis”. Dos importantes nomes ligados as frações de classes 

burguesas, citamos Pedro Aleixo, Afonso Arinos, Milton Campos, Magalhães Pinto e José 

Bonifácio.  

Presente no panfleto, o reconhecimento dos avanços econômicos do país e a consolidação 

administrativa do estado, não impediu que o texto criticasse estes pontos importantes 

realizados após a Revolução de 1930 e Estado Novo (1937). O texto traz críticas ao 

personalismo político, a figura de Vargas, o centralismo das decisões, restrita ao executivo 

federal e a pouca autonomia dos estados. Sua leitura nos tempos atuais provoca indagações 

devido a sua simplicidade. Seus signatários desejavam a restauração de princípios 

constitucionais e seus direitos correlatos, o direito de votar e o habeas corpus. E suas 

ausências, suas lacunas? Nenhuma menção sobre a face mais cruel do Estado Novo. Em suas 

páginas, não há comentários a respeito da censura, das prisões, dos tribunais de exceção, da 

atuação policial e nem dos movimentos sociais e sindicais.
2
 

Um dos objetivos presentes em nossa pesquisa é caracterizar a violência em relação às classes 

não hegemônicas como uma estratégia política e, diluída, construída ideologicamente para 

assegurar a hegemonia das classes burguesas, permitindo a participação, uma “Ilusão 

Democrática”, das demais classes sociais no projeto político burguês-liberal. Este fenômeno 

ocorreu na chamada redemocratização ocorrida após 1945, e na transição conservadora após a 

ditadura civil-militar implantada em 1964 no Brasil. Tem sido verificado que a repressão aos 

movimentos políticos populares não desaparece nas transições conservadoras. Nos períodos 

de hegemonia consensual, nenhuma classe ou fração burguesa abdica da utilização da 

violência. Mesmo aceitando que em democracias liberais e burguesas, existem políticas de 

respeito aos direitos do cidadão, não podemos negar que para a manutenção da hegemonia 

burguesa, o recurso da violência ou da ameaça para controlar a sociedade, não é abandonado.  

 

O aparelho estatal jamais encontra-se acima dos conflitos da sociedade de 

classes. Pelo contrário, está neles inserido na medida em que participa 

dialeticamente do processo que procura regulamentar, controlar e dirigir. Por 

                                                           
1
 ARENA (Aliança Renovadora Nacional). 

2
Sobre o manifesto, consultar BARROS, Orlando de. O Manifesto dos Mineiros. In: Manifestos Políticos do 

Brasil Contemporâneo. PENNA, Lincoln de Abreu. (Org.). Rio de Janeiro: E-papers, 2008. 
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trás da aparente homogeneidade, coerência formal e sistematização de seu 

ordenamento legal encontra-se na verdade um amplo conjunto de agências 

burocráticas e instituições formais com aspiração a monopolizar o poder 

social (FARIA, 1988:61). 

 

Em nosso estudo recuperamos a violência enquanto estratégia de controle social. Em períodos 

de transição conservadora, particularmente naqueles anos (1946-1950), a coerção física ou 

simbólica por parte do estado, atuou no sentido proposto por Antonio Gramsci (1891-1937): a 

presença da coerção para a construção e manutenção da hegemonia.  

Quando se investiga os períodos democráticos surgidos após ditaduras, surge um singular e 

aparente paradoxo. Estes momentos transitórios são livres de violência contra as classes 

sociais não hegemônicas? Quando se estuda o período da presidência de Eurico Gaspar Dutra 

(1883-1974) no Brasil, constatamos que, sem dúvida, houve um aumento da participação 

política popular nos espaços políticos e públicos e, contraditoriamente, um crescimento dos 

obstáculos a essa participação. Como caracterizar um regime político que manteve restrito o 

acesso ao voto? Não havia liberdade de organização sindical e a estrutura partidária sofreu um 

duro golpe com a cassação do registro do Partido Comunista. Partidos, sindicatos e 

manifestações espontâneas foram alvos de perseguições.
1
 

Portanto, a violência estatal e seu uso legitimado pelos agentes sociais também constitui parte 

da hegemonia. No processo político de construção hegemônica, o uso e/ou ameaça da 

violência necessita ser autorizada. Contudo, a coerção física e/ou simbólica também é objeto 

de manipulação nas lutas culturais e ideológicas. Se na democracia liberal burguesa, a 

hegemonia de uma classe ou fração se exerce por consenso, reservando-se o uso da força para 

os momentos de crise, no período Dutra, o uso/ameaça da agressão por parte das agências e 

agentes sociais – autorizados ou tolerados – assumiu um caráter funcional. No entanto, 

também é necessário contestar as formulações clássicas do liberalismo democrático, 

destacando a sua face autoritária presente nas ideias e práticas liberais desde o momento da 

formação e implantação da ordem burguesa. 

 

Violência não é fenômeno estranho na sociedade burguesa. Ela faz parte do 

cotidiano. Nas situações de pretensa normalidade democrática, quando a 

hegemonia burguesa parece alcançar consenso generalizado, as classes 

subordinadas e exploradas podem até não ter a percepção dessa violência, 

                                                           
1
Este período (1946-1950) é analisado pela historiografia conservadora como uma época democrática. No 

entanto, uma literatura crítica demonstra os equívocos cometidos por esta investigação. Ao longo do texto, 

citaremos alguns exemplos da bibliografia que permite um estudo menos míope. Por exemplo, ver o texto de 

MOISES, Jose Álvaro. “Protesto Urbano e Política: o Quebra-Quebra de 1947”. In: Cidade, Povo e Poder. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
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porque ela se dilui, se manifesta somente em episódios eventuais, se 

conserva latente como ameaça. Mas, ela ainda existe, pois sem o exercício 

do poder coercitivo não existiria o Estado burguês.(GORENDER, 1987:26). 

   

Os fenômenos de repressão e controle social não constituem fatos isolados. Nas democracias 

liberais, democráticas e burguesas, a coerção aos movimentos sociais e políticos não é um 

acontecimento extraordinário. Se na condução política da democracia liberal, o exercício da 

dominação tem um alto grau de consentimento, reservando-se o uso legítimo da força para os 

períodos críticos e tensos entre as classes ou frações, constatamos que muitas vezes, a 

violência, e/ou ameaça, assume um caráter rotineiro nas democracias. 

Contrastando com a imagem de conciliação que os livros de história veiculam, o período de 

governo do general Dutra foi de perseguição política, aumento do custo de vida e arrocho 

salarial. A conjugação dos processos de mobilização popular, participação política, crise de 

abastecimento, gerou um grupo de movimentos, espontâneos ou não, que demonstram uma 

intensa participação política por parte das classes descontentes, especialmente dos 

trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, funcionários públicos, operários têxteis e 

metalúrgicos. Entre o fim do Estado Novo e o alvorecer da década de 1950 assistiu-se a um 

número significativo de manifestações, cujo caráter foi dado por canais alternativos à política 

de redemocratização. De um lado, a presença popular a estas manifestações, e por outro, a 

extrema repressão que marcaram estes acontecimentos.  

Simultaneamente ao processo de ascensão das forças populares, viveu-se um período de crise 

de abastecimento. O trabalhador conheceu tempos de racionamento. Grande parte da 

população passaria por dificuldades frente ao consumo de alimentos. Procura maior que a 

oferta, mercado negro, os “tubarões”, os grandes comerciantes que não distribuíam os víveres 

aos locais de vendas, filas para comprar pão e leite, alto custo de vida e a inoperância dos 

governantes. Chamado de período de redemocratização, o Governo Dutra, com uma forte 

repressão aos movimentos populares e sindicais organizados e nos chamados movimentos 

espontâneos, também é marcado pelo arrocho salarial.
1 

O movimento sindical, durante o 

período 1946-1950, depois de anos de ditadura, seria mais um pretexto para a tomada de 

atitudes repressivas por parte do Governo Dutra. A emergência de um movimento sindical 

naquela conjuntura devia-se, em parte, a queda das barreiras políticas, mas também, da alta 

taxa de exploração da força de trabalho. Com uma relativa liberdade ao movimento sindical, 

                                                           
1
Sobre as mazelas que assolavam o cotidiano da classe trabalhadora no período 1946-1950, consultar 

GAWRYSZEWSKI, Alberto. Panela Vazia. O Cotidiano Carioca e o Fornecimento de Gêneros Alimentícios. 

1945/1950. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal da Cultura, 2002. 
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mesmo sem a alteração da estrutura sindicalista, os trabalhadores urbanos manifestaram-se em 

uma série de ações independentes dos sindicatos. 

O período foi marcado por movimentos que reivindicavam autonomia sindical e direito de 

greve. O Partido Comunista e demais forças progressistas não-comunistas lutavam contra os 

pontos da legislação trabalhista que impediam uma organização sindical livre, mas 

terminavam fazendo uma política de contenção das greves. As paralisações em sua maioria 

foram organizadas por comissões formadas nos próprios locais de trabalho. As comissões 

constituíram-se em uma tentativa de superação da estrutura sindical e representaram o espaço 

de formulação das reivindicações classistas. Revelando vigor surpreendente, os trabalhadores 

conseguiram organizar comissões nos locais de trabalho, pressionando os sindicatos no 

sentido de lutar pelas reivindicações classistas. A conciliação do governo Dutra não incluía a 

classe operária. 

É evidente que a leitura - equivocada - sobre a presença histórica do pensamento político 

liberal do Brasil é reflexo ideológico do próprio liberalismo, edulcorando sua face 

conservadora, quando não autoritária, mesmo em suas formações sociais clássicas como as 

européias ou a norte-americana. E, no caso brasileiro, frequentemente, as condições dinâmicas 

da formação social brasileira são ignoradas. No período após a queda de Vargas e a entrada 

em cena na presidência do General Dutra, a resposta à pressão reivindicatória dos 

movimentos sociais dos trabalhadores nacionais foi repressão e um conjunto articulado de 

formas de incorporação corporativistas de participação. Hegemonia armada de coerção, 

negociação, convencimento e consenso. Um espaço de coerção - e consenso - entre os grupos 

cujos interesses faziam-se nele inscritos. Consenso construído a partir dos sujeitos coletivos 

organizados nos aparelhos privados de hegemonia - ou seja, na própria sociedade -, bem como 

através da ação dos intelectuais que promoviam e difundiam a visão de mundo da fração de 

classe hegemônica.
1
 

Consideramos que é estratégico a presença e o uso político da coerção física na transição 

conservadora liberal democrática. Quando estudamos o período que emerge com o fim do 

Estado Novo, constatamos um singular processo de mobilização das classes subordinadas, 

especialmente dos trabalhadores urbanos. Se, por um lado, a redemocratização propiciou 

euforia e participação política, por outro, uma série de restrições à participação popular 

reprimiu a representação dessas classes na estrutura política. O surgimento de movimentos 

                                                           
1
Sobre a adoção das teorias de matriz gramsciana para estudar o estado no Brasil, ver MENDONÇA, Sonia 

(org.). O Estado brasileiro: agentes e agências. Niterói: EdUFF/Vício de Leitura, 2005. 
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sociais urbanos é, de modo geral, expressão das condições de vida e trabalho desiguais, 

demonstrando a situação dos trabalhadores diante de questões como habitação, alimentação, 

saúde, transportes, educação e salários. Atos repressivos sofrem estes movimentos quando em 

seu esforço de organização reivindicam muitos destes direitos.
1
 No contexto dos 

acontecimentos que ocorreram a partir de 1943, que incluíram protestos, depredações, greves, 

o paralelismo em relação à redemocratização foi um traço marcante. À espontaneidade dos 

movimentos populares, o Governo Dutra, que aparece com demasiada frequência na 

historiografia como o governo da “União Nacional” e da “Pacificação”, respondeu com 

repressão. O mito construído apresenta um governante atento a Constituição.
2
 

Sem dúvida, na história do Brasil, a violência exercida contra as classes subordinadas nunca 

esteve ausente. O emprego da violência aos trabalhadores apresenta uma regularidade, pouco 

modificada pelas formas que as instituições políticas assumem, principalmente quanto ao 

estado, que nunca abdica, mesmo nos breves momentos de autoritarismo diluído, aos 

instrumentos e leis com que é dotado nos períodos de ditadura. Com meios jurídicos 

autorizando, ou não, os atos discricionários nunca são interrompidos. São aperfeiçoados e 

sempre utilizados. Se durante a vigência do estado de direito a proteção do indivíduo das 

classes subordinadas não é respeitada, em tempos de governo arbitrário o desrespeito torna-se 

a regra.  

Consideramos que tais fatos ocorrem devido às vicissitudes do pensamento e das práticas 

liberais, que sempre conviveram muito bem com formas autoritárias de governo, no Brasil ou 

mesmo nas democracias consideradas clássicas. A produção historiográfica acadêmica tem se 

equivocado sobre a presença histórica do pensamento político liberal no Brasil. Tem vigorado 

uma leitura benevolente do caráter autoritário do liberalismo. Com frequência, as análises não 

consideram as condições próprias e dinâmicas destas formações sociais. No caso brasileiro, 

devemos levar em conta que a presença do liberalismo, articulado ao pensamento político 

autoritário, nunca se encontrou em negação ao pensar e agir do autoritarismo. 

Especificamente, na formação social brasileira, a resposta à pressão reivindicatória dos 

movimentos sociais dos trabalhadores nacionais sempre foi um conjunto articulado, e 

concomitante, de repressão com formas de incorporação corporativistas (populistas) de 

participação, próprias do liberalismo autoritário.  

                                                           
1
Consultar POMAR, Pedro Estevam da Rocha. A Democracia Intolerante. Dutra, Adhemar e a Repressão ao 

Partido Comunista (1946-1950). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 
2
MENDES JR., Antônio & MARANHAO, Ricardo. Brasil História. Texto e Contexto. Era de Vargas. São 

Paulo: Brasiliense, 1981.  
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E, se avanços e conquistas sociais frente às questões sociais – salários, previdência – foram 

conseguidas, deveu-se ao processo de transformação das democracias liberais, cuja gênese das 

políticas públicas de assistência estiveram na ação dos movimentos sociais que forçaram a 

ampliação dos direitos sociais. E isto aconteceu devido à pressão dos movimentos populares 

organizados, que pressionaram e induziram a transformação das relações entre estado, 

trabalhadores e os empresários das várias frações das classes dominantes. Se nos momentos 

de esgotamento dos períodos ditatoriais, o liberalismo representa a transição democrática e 

conservadora, nos períodos em que a democracia liberal não suporta as manifestações e 

aspirações democráticas e populares o autoritarismo e a violência tendem a crescer. 

Consideramos que o arsenal de práticas e instrumentos - jurídicos ou não - utilizados nos 

porões das ditaduras, ressurge com vigor para defender as frágeis democracias.    

Se a redemocratização com o fim do Estado Novo, com a convocação da Assembléia 

Constituinte, propiciava uma maior representação e participação política, entretanto, uma 

série de restrições reprimiria a presença e os desejos destas classes. Consideramos que uma 

das causas da visão equivocada dos anos do governo Dutra, deve-se a associação bastante 

difundida pelas ideias liberais que liberalismo é sinônimo de democracia e que nos governos 

liberais democráticos todos os indivíduos estão representados e possuem cidadania, isto é, tem 

as mesmas oportunidades e ninguém recebe privilégio. No entanto, todas as experiências 

liberais ocidentais sempre conviveram muito bem com formas autoritárias de exercer o poder 

e com a existência de desigualdades. No máximo, as nações em suas experiências liberais, 

possibilitaram a ampliação dos direitos de cidadania sob a reivindicação dos movimentos 

sociais, que pressionaram e induziram a transformação das relações sociais. Mas receberam, 

em troca, repressão e violência. 

 
(...) é uma situação histórico-social hegemônica o que, entre outros fatores, 

possibilita à burguesia estabelecer sua dominação de classe por meio do 

regime político democrático-burguês, no qual a violência estatal, 

indispensável e ininterruptamente presente (ainda que potencialmente), 

recebe a companhia de ingredientes de natureza consensual, os quais 

costumam cotidianamente aparecer em primeiro plano. Em outras palavras, 

afirmamos que uma dominação capitalista de tipo hegemônica se expressa, 

em termos de configuração política das instituições estatais, na forma da 

democracia burguesa- cujo bom funcionamento depende da coação para com 

os setores indômitos da classe trabalhadora (DEMIER, 2012: 32). 

 

Portanto, a leitura do manifesto permite visualizar um vácuo. Mesmo aqueles que, de alguma 

maneira, sofreram represálias pela assinatura do documento, senão ajudaram, silenciaram ou 
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mesmo, foram autores de atos que consolidaram a dominação extremamente violenta do 

Governo Dutra ou dos governos que se seguiram. Se, por um lado, sintomaticamente, o 

manifesto trazia um discurso formal, isento, por outro, importantes lacunas, ocultas 

ideologicamente, revelam que ele representou um espelho do pensamento liberal no Brasil. 

Incapaz de ultrapassar suas faces mais conservadoras, senão, autoritárias. Adotamos como 

ponto importante para demonstrar os alcances e limites do liberalismo autoritário, presente 

neste processo de transição conservadora, o “Manifesto dos Mineiros”. Mineiros, liberais, 

democratas e ... autoritários. Com um estilo bacharelesco formal, o manifesto trazia as 

características dos liberais. Ao manifesto é atribuída uma dimensão supervalorizada. De um 

lado, ele não representou uma crítica forte a ditadura do Estado Novo, embora algumas 

pessoas do grupo tenham sofrido sanções, e de outro, ele expressa, como foi dito, os alcances 

e limites do pensamento político liberal que, não somente permite e aceita, como necessita de 

uma face autoritária e repressiva. Afinal, ele representa os interesses classistas. Assim, o 

“manifesto” é literalmente um retrato fiel daqueles homens. Desejavam a democracia que lhes 

interessava. 

Concluindo, consideramos que somente através da teoria política de matriz marxista, podemos 

vislumbrar que a violência não é um fenômeno histórico inorgânico ou restrito a períodos 

especiais nas sociedades ocidentais burguesas. Ela está presente estrategicamente. Destarte, o 

objetivo desta apresentação é propor que a consideração da transição conservadora como um 

período democrático é obra do pensamento político dominante. A “Ilusão Democrática”, ou a 

situação diluída da coerção na transição conservadora, assegura a participação das classes 

subordinadas no projeto político burguês-liberal. A violência e medidas repressivas 

constituem estratégias de controle social e assumem na sociedade burguesa a função política 

de contribuir para preservar a hegemonia.  
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Resumo 

Esta comunicação tem como foco a construção da Inspetoria Geral das Estradas de Ferro, 

agência organizada pelo grupo dirigente do Clube de Engenharia, vitorioso nos embates do 1º 

Congresso de Estradas de Ferro do Brasil (1882). Este congresso marcou definitivamente a 

importância do grupo dirigente do Clube, sua capacidade de mobilização de quase todos os 

representantes das companhias de estradas de ferro do Império, a participação dos principais 

dirigentes políticos, inclusive o Imperador, nas treze sessões deste Congresso e, sobretudo, a 

capacidade de inscrição na sociedade política de algumas das demandas vitoriosas nas 

diversas seções.  

Naquela década do final do século, as ações políticas estavam mais complexas e já não 

passavam única e exclusivamente pelos tradicionais partidos políticos. O intricado processo 

de formação do bloco no poder no Brasil que se elaborava por disputas entre as diferentes 

frações - lutando, cada qual, pela prevalência de seus interesses particulares sobre o conjunto 

da nação - comportava cada vez mais porta-vozes e agências em disputa.  

Uma agência que centralizasse todo o sistema viário do país teria forte impacto sobre a 

correlação de forças políticas vigentes, mesmo em uma era de incertezas. 

 

 

Introdução 

 

Interessa-nos, neste estudo, a constituição de um relevante grupo de quadros com formação 

técnico-científica, diplomados na Escola Central/Politécnica, agremiados num primeiro 

momento no Instituto Politécnico Brasileiro e, no último quartel do século XIX, fundadores 

do Clube de Engenharia (MARINHO, 2002). O centro da análise encontra-se particularmente 

em sua organização no âmbito da sociedade civil e a construção de sua representatividade 

efetivada na formulação de uma agência geral das estradas de ferro no Brasil, no período final 

da monarquia. Nesse processo, a complexidade e diversidade de interesses e conflitos que 

compunham as diversas frações de classe integradas ao bloco no poder, caracterizariam como 

contexto primordial de organização a sociedade civil que se tornava também mais complexa.  
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Naquele momento histórico, nos estertores do escravismo e do regime monárquico, a 

economia, a política e, conseqüentemente, as relações sociais apresentavam-se mais 

elaboradas e intricadas. A população, que, em 1822, era aproximadamente de três milhões, 

ultrapassava quatorze milhões na década de 1880. Despontava um esboço de mercado interno, 

novos empreendimentos surgiam como possibilidade de aplicação do capital cafeeiro que se 

diversificava, favorecendo o surgimento de uma expressiva infra-estrutura. Os engenheiros 

civis e os empresários a eles ligados passaram a obter a definição de sua aliança exatamente 

em meio a esse complexo. Sua formação é resultado desse processo, além de ter inserção no 

processo empresarial e de industrialização favorecidos direta e indiretamente pela 

cafeicultura. Exemplos disso é a sua presença nos serviços urbanos de abastecimento de água, 

energias, saneamento, estradas de ferro, transporte urbano, dentre outros.  

Em última análise, buscamos estudar o processo em que um significativo grupo social 

constituía-se em aliança e se organizava na sociedade civil e na sociedade política, no Brasil 

do final do século XIX, ao mesmo tempo em que construíam seu principal aparelho 

hegemônico e, ainda, como tal movimento, obviamente dentre outros incontáveis, é exemplo 

da própria ampliação do Estado Imperial no Brasil 

. 

Congressos técnico-científicos: os engenheiros civis como protagonistas 

 

De acordo com Gramsci, a hegemonia de um “centro diretivo” sobre o conjunto dos 

intelectuais se afirma mediante duas linhas principais: 1) “uma concepção geral da vida, uma 

filosofia, a qual ofereça aos seguidores uma ‘dignidade’ intelectual que dê um princípio de 

diferenciação e um elemento de luta contra as velhas ideologias coercitivamente dominantes”; 

2) “um programa escolar, um princípio educativo e pedagógico original, que alcance e dê uma 

atividade própria, em seu campo técnico, àquela fração dos intelectuais que é mais 

homogênea e a mais numerosa”. Gramsci segue argumentando a respeito dos “Congressos de 

cientistas”, que teriam “uma dupla eficácia”: 1) “reunir os intelectuais do nível mais elevado, 

concentrando-os e multiplicando sua influência”; 2) “obter uma concentração mais rápida e 

uma orientação mais decidida nos intelectuais de níveis inferiores, que são levados 

normalmente a seguir os universitários e os grandes cientistas por espírito de casta” 

(GRAMSCI, 2002:99). 
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Com base nessa matriz teórica e na oportuna referência feita pelo autor marxista italiano, 

passamos a analisar a primeira organização congressual, em âmbito nacional, organizada pelo 

o que vimos denominando em outros estudos de “Grupo Dirigente do Clube de Engenharia”. 
1
 

Uma vez analisados os registros do congresso, parece-nos pertinente afirmar que a fundação 

do Clube de Engenharia ocorrida em 1880, consolida-se, de fato, com a instalação e 

repercussão do 1º Congresso de Estradas de Ferro do Brasil – 1º CEFB (1882), primeira 

reunião em âmbito nacional a debater assuntos ligados às ferrovias e demais questões ligadas 

à Engenharia Civil. Naquele momento, a agremiação se fortalece como aparelho privado de 

hegemonia, com potencial de inscrição de demandas na sociedade política, assim como com a 

capacidade de construção de consensos na sociedade civil e reafirmação de políticas públicas 

nesta esfera. 

Dessa forma, consideramos fundamental discorrer sobre essa concretização no “interior” da 

própria agremiação, sobre o conjunto de ações que envolveram a organização da cultura por 

parte dos quadros agremiados no Clube de Engenharia. Exemplo dessa atuação foi, 

notadamente, a reunião do 1º CEFB. A simples menção à capacidade de mobilização 

efetivada pela agremiação em torno de quase todos os representantes das estradas de ferro 

nacionais, a participação dos principais dirigentes imperiais, inclusive o Imperador, nas treze 

sessões deste Congresso e, sobretudo, a capacidade de inscrição na sociedade política de 

algumas das demandas vitoriosas nas diversas seções, apenas um ano após a sua realização, 

permite-nos afirmar nossa hipótese com maior profundidade e empiricamente. 

Como parte de uma estratégia política de contínua inscrição de propostas mediante a 

realização de congressos e exposições, o grupo dirigente do Clube logrou constituírem-se 

como porta-vozes de um significativo aparelho privado de hegemonia, formulador de 

consensos e, por isso mesmo, organizador da cultura. Assim, ao 1º CEFB
2
 se seguiu, cinco 

anos depois, a 1ª Exposição das Estradas de Ferro do Brasil (1ª EEFB), também patrocinada 

                                                           
1
 Para a análise sobre o “Grupo Dirigente do Clube de Engenharia”, ver MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de 

Monteiro, 2008, op.cit. 

 
2
 Embora, na historiografia relativa às estradas de ferro no Brasil, existam referências a este importante 

Congresso, até o presente momento não há estudos que tenham aprofundado as suas questões. Podemos citar o 

clássico trabalho de Ademar Benévolo (Introdução à história ferroviária do Brasil. Estudo social, político e 

histórico. Recife: Edições Folha da Manhã, 1953), além do livro de Pedro Carlos da Silva Telles (História da 

Engenharia no Brasil - séculos XVI a XIX. Vol. 1, 2ª ed. Rio de Janeiro: Clavero, 1994). Cabe esclarecer que as 

fontes primárias deste Congresso estão restritas às atas do mesmo, organizadas por Aarão Reis (Cf. REIS, Aarão 

Leal de Carvalho (org.). Primeiro Congresso das Estradas de Ferro do Brasil. Archivos dos Trabalhos. Rio de 

Janeiro: Club de Engenharia, 1882). 
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pelo Clube em 1887, prática que se repetiria no período republicano com saldos positivos em 

termos de representatividade na efetivação de políticas públicas. 

 

Primeiro Congresso das Estradas de Ferro do Brasil (1882) 

 

Na sessão de 29 de outubro de 1881, convocada pelo Conselho Diretor do Clube de 

Engenharia, foi discutida e deliberada a proposta do seu presidente, Antonio Augusto 

Fernandes Pinheiro, para instituir na cidade do Rio de Janeiro, sob patrocínio do Clube, um 

Congresso anual, devendo tratar de “todas as questões que interessam às Estradas de Ferro”. 

De acordo com a proposta, o 1º CEFB deveria ser formado por delegados e administradores 

das Companhias de Estradas de Ferro, representantes das respectivas repartições fiscais, 

sócios do Clube de Engenharia e, ainda, pelos engenheiros que optassem por participação 

individual. Também fora aprovado que as informações prestadas pelas diversas companhias, 

assim como as atas do Congresso, deveriam ser publicadas por responsabilidade do Clube, 

além das despesas com a instalação e demais encargos do mesmo Congresso (REIS, 1882). 

Já no primeiro dia de janeiro de 1882, seria emitida uma circular dirigida a todas as 

administrações e repartições de Estradas de Ferro (REIS, 1882:3). Assinavam a circular os 

sócios que constituíam o Grupo Dirigente do Clube de Engenharia
1
. O 1º CEFB deu-se, 

assim, sob o comando deste grupo dirigente, inclusive com toda a composição da sua diretoria 

reproduzida na direção empossada para os trabalhos do Congresso. Na presidência, Antonio 

Augusto Fernandes Pinheiro
2
 comandou as treze sessões. 

A sessão solene de inauguração e a primeira sessão ordinária do Congresso realizaram-se em 

um dos salões do pavimento superior do prédio da Tipografia Nacional às 20 horas de 7 de 

julho de 1882, quando compareceram o Imperador e o conde d’Eu, sob a presidência de 

Fernandes Pinheiro. Também estiveram presentes na solenidade, além de todo o Grupo 

Dirigente do Clube de Engenharia, representantes da imprensa e de diversas corporações e 

                                                           
1
 Antonio Augusto Fernandes Pinheiro (presidente); Francisco Pereira Passos (1º vice-presidente); Chales Paul 

Mackie (2º vice-presidente); Eduardo Klingelhoefer (secretário); Conrado Jacob Niemeyer (tesoureiro); além de 

Francisco de Paula Mayrink, Carlos Conrado de Niemeyer, Antonio Paulo de Mello Barreto, Antonio Maria de 

Oliveira Bulhões, João Teixeira Soares, Carlos Alberto Morsing, Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim, José 

Américo dos Santos, Raymundo Teixeira Belfort Roxo e Carlos Hargreaves. Sobre as referências desses agentes, 

ver MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro, 2008, op.cit. 
2
 Antonio Fernandes Pinheiro, além de presidente do Clube de Engenharia, era também um quadro de destaque 

da SAIN, dirigindo a Seção da Indústria Fabril de 1880 a 1885. No intervalo dessas décadas, e referendando sua 

posição orgânica na sociedade política, no fim de 1883, Pinheiro seria nomeado pelo governo para chefiar uma 

comissão do MACOP encarregada da aquisição na Europa e nos EUA de material para as estradas de ferro e 

outras obras públicas. Além disso, teria a incumbência de negociar a liquidação de juros devidos às ferrovias e 

portos com sede na Europa. 
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outros convidados e ainda tantos outros que representavam os principais agentes envolvidos 

nas atividades ligadas à Engenharia Civil. Ao todo, foram realizadas treze sessões: nos dias 7, 

11, 17 e 26 de julho; 1, 8, 14 e 29 de agosto; e 5, 12 e 19 de setembro, com a participação em 

todas do Imperador D. Pedro II.  

Pinheiro iniciou o Congresso fazendo uso da palavra como presidente daquela agremiação, 

que, por sua vez, ainda não completara dois anos, mas que agregava quadros destacados e 

com experiência em outras associações da sociedade civil, como o Instituto Politécnico 

Brasileiro, ao qual ele próprio pertencera. Segundo o discurso de Pinheiro, a intenção do 

Clube de Engenharia centrava-se principalmente em 

 

[...] Reunir, portanto, esses elementos esparsos, essas forças até hoje isoladas, é 

multiplicar-lhes os efeitos, e estes – bem o sabeis – não crescem unicamente na 

razão simples daquelas forças. [...] Muitas dessas questões, que temos esboçado, 

estariam hoje resolvidas se houvesse junto ao Ministério das Obras Públicas um – 

Conselho Superior Consultivo. [...] Dessa viciosa organização de um serviço todo 

especial e onde devia de haver pelo menos uma seção essencialmente técnica; um 

Conselho Superior Consultivo [...]. Pra muitas não bastará a reunião deste 

Primeiro Congresso, mas teremos assim lançado as bases para a sua solução, 

despertando o estudo que essas questões reclamam. Muitas dependem da 

intervenção do Governo e maior número ainda da intervenção da opinião pública 

[...] (REIS, 1882: 21-23, 33-34). 

 

Portanto, a perspectiva de inscrição de uma agência na sociedade política já era explicitada 

nas propostas introdutórias do 1º CEFB pelo presidente do Clube de Engenharia, logo 

aclamado como presidente do referido Congresso. Em seu discurso de abertura, Pinheiro 

revelava a disposição de apresentar um encaminhamento das propostas que seriam discutidas. 

Manifestava também a convicção de que, somente com a criação de um “Conselho Superior 

Consultivo”, seriam efetivadas as resoluções e pareceres do Congresso. 

Destaque central teve Antonio Augusto Fernandes Pinheiro, pois além de ter sido o primeiro 

Presidente do Clube de Engenharia, foi um dos principais idealizadores dessa reunião 

nacional para reflexão sobre as estradas de ferro, dirigindo diversas reuniões daquela 

agremiação com a finalidade de elaboração de temários, antes mesmo da concretização do 

evento. Em uma das sessões do Clube de Engenharia, antes do 1º CEFB, Pinheiro proporia 

que a agremiação estudasse com profundidade os decretos que regulavam a concessão de 

estradas de ferro, uma vez que envolvida  

 

com muitas disposições úteis e que abonam a ilustração do ministro que as 

referendou, encontra-se uma injustificável, indébita e perniciosa intervenção de 

governo em questões que são e devem ser de exclusiva e absoluta competência das 

associações (PINHEIRO, 1954: 250). 
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Fernandes Pinheiro havia sido sócio do Instituto Politécnico Brasileiro até meados de 1880, 

quando se juntaria aos demais engenheiros e empresários que, aglutinados em torno de 

Conrado Jacob de Niemeyer, fundariam o Clube de Engenharia. Sua trajetória não foge, em 

essência, da maioria da dos engenheiros de sua geração (MARINHO, 2008). Estudou na 

Europa em companhias de estrada de ferro francesas e acompanhou de perto as de Bruxelas e 

Inglaterra. Acumulou postos na sociedade política, na direção da E. F. D. Pedro II, em que 

chefiou a construção de vários ramais. Foi durante a sua presidência, nos mandatos de 1881 a 

1884, que a inserção dos profissionais, ligados às atividades de engenharia na Estrada de 

Ferro D. Pedro II, obteve visibilidade. Em primeiro lugar, por estar aquela companhia sob 

direção e condução, em sua totalidade, de profissionais nacionais, já desde o início da década 

de 1870 e, em segundo, pela projeção que tais profissionais conquistariam mediante seus 

aparelhos privados de hegemonia, especificamente o IPB e o Clube de Engenharia. 

Cabe ressaltar que ao longo da ação profissional dos engenheiros civis, as Superintendências e 

Diretorias de Obras Públicas constituíram agências de forte disputa entre frações de classe, 

visando ao aparelhamento desta ou daquela demanda política no âmbito da sociedade política, 

ou mesmo à inserção de agentes naquela esfera. Tais conflitos tinham a sua razão de ser em se 

tratando das vias de comunicação, uma vez que estas estavam diretamente relacionadas com 

as agências que formulariam as políticas públicas relativas às estradas de ferro e demais 

grandes obras públicas a serem efetivadas em todo o Império. Assim, a urgência para com a 

situação da produção agrícola atravessava grande parte do Congresso, tendo-se sempre o 

cuidado, por parte de seus dirigentes, para que possíveis soluções voltadas para a produção 

agrária exportadora não colidissem com a relevância das companhias de estradas de ferro, 

uma vez que agentes envolvidos nessas empresas também compunham o quadro dirigente 

daquela agremiação. 

É possível afirmar que, ao ampliarem seu campo de ação, conforme dito anteriormente, os 

engenheiros adquiriram um prestígio maior junto aos órgãos administrativos, bem como junto 

às frações hegemônicas de então, atestando a sua capacidade de mobilização e 

representatividade. Nesse contexto, pelo papel que representavam no âmbito intelectual 

brasileiro, os profissionais ligados às atividades de engenharia civil constituíam um 

significativo grupo de representantes e participantes das decisões políticas. Exemplo disso foi 

a capacidade do Grupo Dirigente do Clube, organizado em reuniões ordinárias, de preparar o 
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evento. O material remetido aos convidados para o Congresso continha os regulamentos e a 

ordem dos temários do encontro e, dentro deles, as próprias questões a serem debatidas
1
.  

Tal movimento manifestava o papel dirigente do Clube de Engenharia junto a seus quadros de 

base, nos quais, dessa maneira, disciplinava-se o quê seria discutido e de que modo, adotando-

se encaminhamentos que configurassem um conjunto de questões as quais, em síntese, 

apontavam para a defesa de dois pontos principais: 1) o fortalecimento e a reafirmação de 

políticas públicas ligadas às estradas de ferro em atendimento às demandas dos grupos 

proprietários dos complexos agroexportadores; e, fundamentalmente, 2) a construção de uma 

agência especificamente vinculada aos quadros da agremiação, com prerrogativas 

formuladoras e decisórias. A instituição continuaria, ao longo da sua história, a manter essa 

estratégia, na repetição de organização contínua de congressos e exposições.  

Dessa forma, naquele congresso, Fernandes Pinheiro, representando os dirigentes do Clube de 

Engenharia, exerceria com desenvoltura as funções orgânicas que caracterizavam os agentes 

daquele aparelho privado de hegemonia, inclusive consciente de que a construção de 

demandas a serem veiculadas com eficácia dependia, segundo suas próprias palavras, “da 

intervenção do Governo e maior número ainda da intervenção da opinião pública”, posto 

“que reunir a congregação, fazendo convergir para um fim comum todos os esforços, adquire 

uma força assombrosa e produz os mais brilhantes resultados”(REIS, 1882: 22,32). 

As formulações políticas no Segundo Reinado, por parte dos dirigentes imperiais, transitara 

essencialmente por entre a garantia de uma condução hegemônica em relação às estruturas do 

que significava a relação entre o poder local e o seu peso na correlação de forças daquele 

período. O projeto centralizador, realizado pelos intelectuais orgânicos da fração hegemônica 

cafeeira fluminense e demais grupos sob a sua direção, visou fundamentalmente, a garantir a 

prevalência dessa hegemonia frente aos demais grupos locais regionais, alguns dirigidos, 

outros dominados. Entretanto, no embate dentro do que significava a arena de lutas na 

sociedade política, tal projeto centralizador via-se, a cada dia, com menor capacidade de 

                                                           
1
 Sonia Mendonça, embora faça referência à Sociedade Nacional de Agricultura, alvo de seu estudo, aponta uma 

série de observações extremamente relevantes e que acreditamos fundamentais em relação a aparelhos como o 

Clube de Engenharia, pois “a prática da organização de congressos e exposições que trouxessem a público seus 

pontos de vista e posição consistiu numa estratégia das mais usadas [...], de modo a afirmar-se como grupo de 

pressão e formadora de opiniões no bojo da classe proprietária. Uma vez que se sucedessem conjunturas menos 

favoráveis a certo(s) produto(s) ou complexo(s), a [agremiação] patrocinava um encontro de ampla abrangência 

setorial/geográfica, de modo a produzir o consenso quanto aos interesses envolvidos, transformando-o em 

instrumento de pressão no aparelho de Estado. Em várias ocasiões tal intenção explicitava-se já ao longo da 

preparação dos eventos, quando do estabelecimento de seus temários e elenco de mesas debatedoras, numa 

tentativa de disciplinar o que e como discutir, de modo a configurar o uno com base no diverso.” (MENDONÇA, 

Sonia Regina de. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: Hucitec, 1997, p. 50-51). 
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construir coesão dentro do bloco no poder. O enfraquecimento dessa perspectiva frente a uma 

construção de certa noção “federalista” começava a se tornar efetiva.   

 

Início de um projeto para uma agência na sociedade política 

 

Ecoando a fala de Pinheiro no Congresso de 1882, que dizia que muitas questões defendidas 

naquela reunião “estariam hoje resolvidas se houvesse junto ao Ministério das Obras Públicas 

um ‘Conselho Superior Consultivo’”(REIS, 1882: 22,33), iniciava-se a primeira campanha 

efetiva e defendida pelo Grupo Dirigente do Clube de Engenharia.  

A campanha organizada por aqueles agentes no 1º Congresso das Estradas de Ferro, 

sintetizada nos discursos de abertura e encerramento da presidência do evento defendendo um 

“Conselho Superior Consultivo” no Ministério da Agricultura Comércio e Obras Públicas – 

MACOP, começava a ter esboçada a sua materialização na sociedade política logo no início 

do ano seguinte ao evento. Em 11 de janeiro de 1883, publicava-se uma Portaria do MACOP 

“providenciando a organização de um regulamento para fiscalização dos estudos, construção e 

tráfego das estradas de ferro” (CORUJA JUNIOR, 1886: 434). 

Segundo a mesma Portaria, comporiam a comissão para elaboração do projeto de 

regulamento, os engenheiros Antonio Augusto Fernandes Pinheiro, Raimundo Teixeira 

Belfort Roxo e José Freire Parreiras Horta
1
. Além de integrarem o Grupo Dirigente do Clube 

de Engenharia, esses quadros também tinham participado do Instituto Politécnico Brasileiro e 

compuseram o grupo de sócios que, a partir daquela agremiação, fundaram o Clube. Também 

os unia o fato de terem exercido diversos cargos no Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas (MARINHO, 2008).  

Assim, esses agentes deveriam especificamente “organizar um projeto de divisão do Império 

em distritos fiscais e formular regulamento para a fiscalização de estudos, construção e 

tráfego das estradas de ferro”. Além disso, do regulamento deveria constar uma “fiscalização 

exata, metódica e rigorosa, que [...] determine a regular aplicação dos dinheiros nacionais e 

habilite o governo a resolver com pleno conhecimento da matéria” sobre as companhias de 

estrada de ferro com garantias de juros, administradas por particulares. Tal projeto de 

regulamento deveria, além de tudo, compilar “as disposições que servem atualmente de norma 

                                                           
1
 Ver Quadro com a trajetória do Grupo Dirigente do Clube de Engenharia em (Marinho, Pedro Eduardo 

Mesquita de Monteiro. Ampliando o Estado Imperial: os engenheiros e a organização da cultura no Brasil 

oitocentista, 1874-1888. Niterói. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2008). 
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ao modo de proceder dos agentes do governo nesse ramo de serviço” (CORUJA JUNIOR, 

1886: 434). 

Portanto, essa comissão estava em sintonia, num primeiro momento, com as propostas feitas 

na realização do 1º Congresso das Estradas de Ferro, que demandavam a concretização de 

uma instância no MACOP, reguladora e fiscalizadora sobre as estradas de ferro e demais 

obras públicas relacionadas, com o caráter independente de outras Diretorias das Obras 

Públicas. Consolidava-se, aos poucos, o pleito do Grupo Dirigente do Clube de Engenharia de 

construção de uma agência vinculada diretamente e somente ao Ministro. 

Naquela década do final do século, mesmo em meio às suas ambigüidades, o Grupo Dirigente 

do Clube de Engenharia consolidava-se como um importante aparelho privado de hegemonia, 

organizando demandas, inscrevendo agências e quadros na sociedade política. Dentro desse 

movimento, as ações políticas estavam mais complexas e já não passavam única e 

exclusivamente pelos tradicionais partidos políticos. O intricado processo de formação da 

classe dominante no Brasil que se elaborava por disputas entre as diferentes frações 

dominantes lutando, cada qual, pela prevalência de seus interesses particulares sobre o 

conjunto do país, comportava cada vez mais vários espaços e agências em disputa. 

Certamente, uma agência que centralizasse todo o sistema viário do país teria forte impacto 

sobre a correlação de forças políticas vigentes. 

A capacidade em organizar uma agência e principalmente dirigi-la era o que diferenciava o 

Clube de Engenharia de outras associações contemporâneas, e foi um dos motivos que 

garantiu àquele Grupo Dirigente ultrapassar a crise hegemônica do bloco histórico Imperial.  
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ENGENHEIROS INTELECTUAIS NA CONSTRUÇÃO HEGEMÔNICA DO 

BRASIL OITOCENTISTA. 

 

Laura Roberta Fontana
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Resumo 

Este artigo é fruto e parte das reflexões desenvolvidas durante o Mestrado em História Social 

pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
2
, com orientação do Professor Doutor 

Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro Marinho (2011-2013) e como bolsista do Programa de 

Capacitação Institucional em História da Ciência no Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(a partir de 2013). O objetivo desse breve artigo é realizar algumas primeiras reflexões acerca 

da ação dos engenheiros no final do século XIX no Brasil, enquanto intelectuais orgânicos 

que  legitimaram o poder da classe dominante. 

 

Considerações acerca do período e da segunda escravidão: 

 

Primeiramente, é importante repensar um tema fundamental quando trabalhamos com o 

período: a escravidão. Durante muito tempo, a historiografia enxergou a escravidão como um 

verdadeiro entrave à modernização no Brasil. Além disso, o Vale do Paraíba foi visto como 

cenário arcaico, graças à economia e à sociedade escravista. Essas visões, porém, quando 

confrontadas com outros estudos, principalmente na área da História da Ciência, geravam 

uma grande contradição, já que essas pesquisas evidenciavam um conjunto de associações 

científicas que atuaram inclusive na consolidação do próprio Estado. Como esse Estado 

poderia ser arcaico e científico? Prezar pelo moderno e ao mesmo tempo, permanecer 

escravista, sistema tão “fora do lugar” nesse nascente capitalismo? Nesse sentido, a 

construção de estradas de ferro e a atuação dos engenheiros, por exemplo, estariam em 

descompasso com o regime escravista, já que estes profissionais seriam parte do processo do 

desenvolvimento capitalista no Brasil. Assim, as ferrovias e obras públicas estariam muito 

mais ligadas às possibilidades que gerariam o emprego do trabalho livre.  

                                                           
1
 Mestre em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e bolsista PCI no 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST/MCTI). Email - lauraroberta@mast.br. 
2
 Dissertação defendida em 2013, com título: “José Maria da Silva Paranhos: reflexões sobre o Estado Imperial.” 
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No entanto, trabalharemos aqui a partir do conceito de segunda escravidão, elaborado por 

Dale Tomich, e que mostra a profunda aderência entre a expansão e consolidação do 

capitalismo e o desenvolvimento de uma nova escravidão em regiões como Cuba, Sul dos 

Estados Unidos e Brasil. Ao invés de entender as estradas de ferro como um elemento que 

acelerou o processo abolicionista; percebemos que as ferrovias alimentaram a escravidão. 

“Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital 

produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução” (TOMICHI, 

2011:87). 

Assim sendo, os engenheiros civis, agentes do “progresso”, foram também indivíduos que se 

estabeleceram integrados ao regime escravista. A tecnologia e as técnicas desenvolvidas por 

estes trouxeram, não apenas a “modernidade”, mas também um novo fôlego para os 

cafeicultores. 

 

Surgimento e consolidação da engenharia civil no Brasil: 

 

 A segunda metade do XIX é período fundamental para esses profissionais, primeiramente 

porque é em 1858, através do Decreto de 1
o
 de março, quando se fez a distinção entre a 

Escola Central e a Escola Militar e Aplicação do Exército. A Escola Central foi destinada ao 

ensino das matemáticas e Ciências Físicas e Naturais, como também às doutrinas próprias da 

Engenharia Civil. Diferentemente de hoje, quando o termo civil vinculado à engenharia está 

relacionado à construção civil, nesse momento ele possui o significado de “não militar”. 

Esse processo de consolidação da Engenharia avançou mais um passo quando, em 1862, 

nasce a primeira entidade civil dos engenheiros brasileiros, o Instituto Politécnico Brasileiro, 

que, até o final do Império, fora presidido pelo conde d’Eu. Por fim, o auge da organização 

desses profissionais aconteceu em 1880, com Clube de Engenharia.  

É importante notar que o exercício profissional da maioria destes agentes encontrava-se ou no 

Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, fundado em 1861, particularmente na 

Diretoria de Obras Públicas, ou, então, na Estrada de Ferro Dom Pedro II, encampada pelo 

governo imperial já em 1865, quando penetrava o Vale do Paraíba. 

Ou seja, os engenheiros já nascem profissionalmente vinculados ao Estado, e assim, aparecem 

como intelectuais que carregam na sua prática e discurso, a ciência/ engenharia enquanto 

instrumento hegemônico, garantindo os interesses da classe dominante através de suas obras, 

mas também pelo convencimento gerado a partir do discurso científico, principalmente em 
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locais como o IPB e o Clube de Engenharia, mas também na imprensa e na própria sociedade 

política, já que muitos alcançaram cargos políticos importantes.  

 

Engenheiros intelectuais na construção hegemônica do Império Brasileiro: 

 

Gramsci ao analisar o papel dos intelectuais, parte da seguinte pergunta: os intelectuais 

constituem um grupo social autônomo e independente, ou cada grupo social possui sua 

própria categoria especializada de intelectuais? Para ele, cada grupo social é capaz de criar 

para si, organicamente, intelectuais que geram consciência e uniformidade, nos campos social, 

político e econômico dentro de uma classe. Sua capacidade dirigente e intelectual deve 

ultrapassar a esfera de sua atividade, elaborando a coesão do seu grupo. A classe e/ou grupo 

social que se pretende hegemônica, necessita formar seus intelectuais orgânicos e, portanto, 

construir a capacidade de formular uma nova concepção de mundo. 

 

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência 

motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas imiscuir-se 

ativamente na vida prática, como construtor organizador, “persuasor 

permanente”, já que não apenas orador puro – e superior, todavia, ao espirito 

matemático abstrato; da técnica-trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à 

concepção humanista da história, sem a qual se permanece “especialista” e 

não se chega a “dirigente” (especialista mais politico). (GRAMSCI, 1995) 
1
 

 

Ao pensarmos na engenharia civil no Brasil, é muito perceptível que de fato, não há uma 

pretensa autonomia. Como já foi dito, os engenheiros já nascem como parte do Estado e suas 

atuações permitem não só a coesão na classe dominante, mas também que os interesses do 

grupo que se encontra no poder sejam vistos como interesses gerais, principalmente através 

do discurso do progresso e da modernidade, difundidos na sociedade civil e política. Estas 

formam um conjunto onde podemos perceber a construção de hegemonia que o grupo 

dominante exerce, e os intelectuais são responsáveis pela organização do consenso das 

grandes massas da população, não esquecendo a existência de todo um aparato de coerção 

para disciplinar aqueles que não consentem, ou em momentos específicos de crise. 

A titulação destes homens permitiu que fizessem atividades que contribuíram na organização 

da classe dominante, no sentido de construir referências ideológicas sobre os 

“melhoramentos”; gerando impactos econômicos, sociais e culturais. 

                                                           
1
 GRAMSCI, Antônio. Os Intelectuais e a organização da cultura. 9.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1995. 
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No que tange à questão da autonomia intelectual, Angela Alonso
1
 faz uma importante 

reflexão a partir do debate que apresenta a geração de 1870 como um grupo de intelectuais 

meramente imitativos e mal preparados para discutir as doutrinas sociais européias. Para a 

autora, tal perspectiva é fruto de dois procedimentos: um que se refere à incorporação das 

classificações da própria geração ao âmbito analítico; e outro, que se refere à noção de que o 

campo intelectual seria autônomo de fato.  

A partir dessas questões, teríamos uma linha de interpretação que vê e analisa o fenômeno da 

geração de 1870 como filiais de correntes de pensamento européias, trabalhando com a noção 

de influência. Procura-se então por uma “Ilustração brasileira”, sendo estes réplicas nacionais 

de linhas de pensamento européias. Sendo assim, a ação política desses intelectuais não é 

objeto de reflexão.  

Numa chamada “História das ideias” um dos grandes problemas foi de fato a naturalização de 

categorias do próprio movimento intelectual, sem a preocupação de entender o porquê 

assumir determinadas categorias podia ser interessante para aquele grupo naquele momento. 

Partindo da ideia de que o  objetivo do movimento era a criação de uma “Filosofia Nacional”, 

conexões com a prática política nem foram aventadas.  

Uma corrente alternativa à História das ideias levantada pela autora é a que explica o 

movimento intelectual a partir da posição social de seus membros. Um ponto importante é que 

uma equiparação apressada, entre, por exemplo, filhos da elite imperial (de famílias 

socialmente enraizadas) com as novas classes médias, pode não levar em consideração que as 

crises estruturais do período não apenas fazem emergir novos segmentos, mas também 

causam a desestruturação e reorganização dos antigos. De qualquer maneira, nessa corrente a 

ação política dos intelectuais do período já não é tão invisível, e é por aí que a autora segue 

sua análise. 

Essas reflexões foram importantes, juntamente com as análises de Gramsci para que 

entendêssemos que ação política e ação intelectual andam de mãos dadas, ou mais, são partes 

de um mesmo todo. Ao olhar para os engenheiros e a sua importância na formação do Estado 

no Brasil do século XIX, essas constatações tornam-se ainda mais evidentes. 

O Estado moderno é justamente a existência da dualidade da dimensão de força e consenso. A 

“sociedade política” (governo estrito senso) onde se exerce o poder via dominação, na 

ditadura do peso da coerção, leis, aparato repressivo de violência legítima etc; e aquela 

                                                           
1
 ALONSO, Angela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil Império. São Paulo, Paz e Terra, 

2002. 
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instância que Gramsci denominou de “sociedade civil”, a chamada “trama privada” (Hegel) 

do Estado, em que ocorre o exercício de poder via direção política e consenso. No conjunto de 

relações sociais da “sociedade civil” está inserido o fluxo constante da vida cotidiana em 

sociedade. Mediante a materialidade destas relações, as instituições e as ideologias as 

organizam de forma heterogênea, mas como representação de demandas e projetos em disputa 

na construção de hegemonia mediante estas mesmas instituições. As duas instâncias, 

“sociedade política” e “sociedade civil” fazem parte do Estado, em sentido integral, e são 

separadas com fins puramente metodológicos (pois na sociedade política também há consenso 

e na sociedade civil também há coerção), para compreendermos que muitas vezes o poder que 

parece estar ultrapassando “fronteiras” entre o público e o privado, é na realidade a forma 

como ocorre a hegemonia, atravessando aquelas instâncias. 

 

Não há isolamento da sociedade civil com relação ao mundo da produção. 

Este constitui o solo da sociabilidade a partir da qual se produzem interesses 

e antagonismos, se forjam as agregações de interesses e vontades, se 

produz a subordinação fundamental. A sociedade civil é o momento 

organizativo a mediar as relações de produção e a organização do Estado, 

produzindo organização e convencimento. A sutileza de Gramsci reside em 

perscrutar as formas pelas quais se constroem, socialmente, essas vontades e 

se generalizam, em processos de luta social: o partido político, para todos os 

grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma 

função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na 

sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais 

orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; e esta 

função é desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua 

função fundamental, que é a de ‘elaborar os próprios componentes, 

elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como econômico, até 

transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, 

organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento 

orgânico de uma sociedade integral, civil e política’. (Gramsci, 2001:24) 

" (FONTES, S/D) 
1
 

 

Pensando um agente: o Visconde do Rio Branco enquanto persuasor permanente. 

 

É interessante pensar que a atividade intelectual também é diferenciada em graus: no mais 

alto, os criadores das varias ciências, arte, projetos, etc; no mais baixo os administradores, 

divulgando a riqueza intelectual tradicional existente. Aqui, talvez seja interessante refletir 

acerca dos diversos níveis em que esses engenheiros atuaram. Existiram aqueles que 

                                                           
1
 FONTES, Virgínia. A sociedade civil no Brasil contemporâneo: lutas sociais e luta teórica na década de 1980. 

Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/editora/media/Capitulo%206%20Fundamentos%20Educacao%20Escolar.pdf. Acesso em: 

12/09/14. 

http://www.fiocruz.br/editora/media/Capitulo%206%20Fundamentos%20Educacao%20Escolar.pdf
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operaram, trabalhando diretamente nas estradas de ferro, mas também aqueles que 

penetravam a sociedade política, transformando-se em “homens da política”, ou ainda aqueles 

que atuavam na formação e difundiam valores na imprensa ou através de livros científicos, 

relatórios, etc. 

 José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, grande político imperial e 

engenheiro, pode ser visto, em nossa perspectiva, com um grande intelectual, orgânico, pois 

ele possuía a capacidade de circular e convencer, de maneira tão evidente que foi escolhido 

pelo Imperador para a tarefa da aprovação da Lei do Ventre Livre no gabinete 7 de março, 

que de fato geraria grande agitação.  

Foi “persuasor permanente”, divulgando o projeto reformador, ligado organicamente aos 

interesses de parte da classe dominante e agia a partir do convencimento. Embora formado 

como engenheiro militar e nunca ter atuado diretamente na profissão, é fato que esteve 

diretamente ligado aos interesses do grupo. A organização da Escola Politécnica e a 

padronização de pesos e medidas realizadas por ele exemplificam tal afirmação. 

A implantação do Sistema Métrico Francês, substituindo o antigo sistema de pesos e medidas 

no Brasil gerou grandes impactos. A ideia de organização e progresso que estava por detrás 

dessa implantação ia de encontro com os comerciantes, que possuíam sua ordem própria. As 

dificuldades em organizar o sistema de pesos e medidas no país eram diversas, como por 

exemplo: a falta de instrumentos de medição, de pessoas habilitadas para realizarem as 

aferições, além da variedade dos padrões utilizados, que acabavam por contribuir para a 

corrupção no momento da aferição. 

Sendo assim, em 1862, uma Comissão, composta por Antonio Gonçalves Dias, Giacomo Raja 

Gabaglia e Guilherme Schuch de Capanema,
1
 iniciou as conversas para adoção do sistema de 

pesos e medidas francês no Brasil, que acabou sendo aprovada em 26 de junho de 1862 pela 

Lei nº 1.157, onde era substituído em todo o Império o atual sistema de pesos e medidas pelo 

Sistema Métrico Francês e estabelecido o prazo de 10 anos para o aprendizado do novo 

sistema.  

Dez anos se passaram e em 72, no gabinete 7 de março, inicia-se a mudança de fato e o 

visconde, engenheiro e preocupado com as questões da modernidade, lidera o processo. 

Durante esses dez anos, a população não entrou em contato com a possibilidade de mudança e 

apenas em 1872 é que se deparou com ela. Obviamente, isso gerou revoltas, principalmente 

                                                           
1
 Todos esses nomes foram importantes engenheiros no Instituto Politécnico Brasileiro.  
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no nordeste, ondes atos, de aparente vandalismo, refletiam a insatisfação das camadas 

populares. Desconfiados das mudanças impostas pelo governo, acreditavam que poderiam 

estar sendo enganados. Iniciou-se então o movimento, que consistia na quebra dos novos 

instrumentos de medição, o que lhes rendeu o nome de Quebra-Quilos.
1
 

Enfim, o importante é ressaltar a ligação direta entre essa medida praticada na sociedade 

política propriamente dita com a colocação de Paranhos nos seus locais da sociedade civil. 

Tal empreendimento relaciona suas inserções, sua identidade ou identidades e sua ação 

política. Outra importante realização foi a constituição da Escola Politécnica: 

 

O período transcorrido entre a reforma de 1858 e a constituição da Escola 

Politécnica em 1874 foi decisivo para a consolidação da prática profissional 

do engenheiro civil brasileiro e sua crescente importância para a fração da 

classe dominante dos proprietários de terras e de escravos do Vale do 

Paraíba fluminense. Não por acaso, na mesma proporção em que os 

engenheiros civis eram convocados a dotar o comércio cafeeiro de vias de 

comunicação e construção de portos, as reformas escolares auxiliavam na 

sua construção profissional. 

 

Portanto, a forte demanda para a formação de profissionais em profissionais 

especializados em obras públicas e a decorrente necessidade de ampliação 

do próprio curso de engenharia, bem como o interesse já demonstrado em 

deixar a preparação militar numa só escola e a ineficácia em submeter os 

aspirantes a engenheiros civis à rigidez da disciplina militar como horizonte 

profissional levaram, em 1874, à alteração da estrutura da Escola Central. 

Com a reforma em seus estatutos, o nome da instituição foi alterado para 

Escola Politécnica, ficando agora subordinada ao Ministério do Império. 

(MARINHO, 2008) 
2
 

 

 

A Escola Politécnica e sua organização justamente no gabinete 7 de março não foi a toa. O 

fato de este ser um projeto do Visconde acabou por direcionar tal ação, mesmo que 

entendamos que existem outras formas de pressão dentro do campo da ação política. 

 

Breves conclusões: 

 

                                                           
1
 LIMA, Viviane de Oliveira. Revoltas dos Quebra-Quilos. Levantes contra a imposição do Sistema Métrico 

Decimal. Anais do XV Encontro Regional de História da Anpuh. Rio de Janeiro.  
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 MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. Ampliando o Estado Imperial: os engenheiros e a 

organização da cultura no Brasil oitocentista, 1874-1888. Tese (Doutorado) – Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2008. 
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Este artigo pretendeu apenas levantar alguns questionamentos de uma pesquisa que ainda 

encontra-se em processo de elaboração. Tentamos aqui repensar a “modernização” realizada 

na segunda metade do século XIX com uma estratégia da classe dominante cafeicultora, nos 

distanciando das análises que percebem escravidão e desenvolvimento tecnológico e 

capitalista como elementos contraditórios. Acreditamos que a engenharia civil nasce para 

atender as demandas dos poderosos e estes agentes, os engenheiros, são os intelectuais que 

atuarão na sociedade civil difundindo ideias que garantirão o domínio hegemônico. Alguns, 

como Paranhos, atuaram inclusive de dentro da sociedade política.  

Enfim, tentamos refletir como a ação política e ação intelectual não são desassociáveis e 

repensar a história do Brasil Oitocentista a partir dessas premissas pode nos permitir um olhar 

mais complexo acerca da realidade. 
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UMA VISÃO DE MUNDO SAQUAREMA: ENSAIO SOBRE SEUS 

PENSAMENTOS POLÍTICOS 

 

Gabriel de Azevedo Maraschin
1
 

 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo está em explorar o pensamento político dos conservadores, em 

especial os saquaremas, no momento de construção do Estado Imperial entre os anos de 1830 

e 1860. Para isso, serão realizadas análises sobre Thomas Hobbes e Jeremy Bentham como 

modelos a compreenderem a metodologia política da dirigencia saquarema. 

 

 

Introdução: 

 

A ideia deste artigo veio a partir dos estudos para a montagem do trabalho final de graduação 

da Universidade Federal Fluminense, em 2012. Ao estudar a construção do poder tributário
2
 

como uma das formas de construção do Estado, podemos perceber, em cima das leituras de 

Ilmar Mattos (1990), que o pensamento conservador se destaca no período do Regresso e se 

diferencia do pensamento dos ditos Liberais por seguirem, de uma maneira geral porém 

homogênea, as visões de Thomas Hobbes e o utilitarismo de Jeremy Bentham. 

Tais autores servirão de base para um olhar mais preciso sobre a maneira de pensar 

politicamente, assim como a atuação prática, do grupo político saquarema. É preciso ressaltar 

que foi necessário fazer uma seleção de fontes e objetos a serem apresentados aqui. Para o 

desenvolvimento de um trabalho historiograficamente coerente, seria preciso também 

apresentar as origens do pensamento político do Partido Liberal, sobretudo com relação às 

suas ações de oposição ao governo. 

Entretanto, tal investigação excederia os limites que existem para a composição do artigo e 

aprofundariam as análises de tal forma que seriam necessárias novas fontes de estudo, assim 

como outras oportunidades de apresentação dos mesmos. Além disso, mediante a ampla 
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disponibilidade de documentação para a investigação, meu foco está em torno dos discursos 

ministeriais, principalmente nas pastas imperiais, por compreender que os Ministérios 

concentram os quadros mais importantes para a construção da hegemonia saquarema. 

Como salienta Hobbes, um “ministro público é aquele que é encarregado pelo soberano (quer 

seja um monarca ou uma assembleia) de qualquer missão, com autoridade, no desempenho 

dessa missão, para representar a pessoa do Estado” (HOBBES, 1979, p. 82). Obviamente que 

outros discursos estão incluídos no montante da pesquisa, tais como os relatórios dos 

presidentes de província do Rio de Janeiro e alguns relatórios dos ministros da Justiça. 

Vale ressaltar, também, que os próprios relatórios foram selecionados em datas específicas, 

sendo estas 1835, 1841, 1843, 1849 e 1854
1
; por compreender que estas datas são os anos 

posteriores a um conjunto de fatores que desempenharam papel primordial no processo de 

construção inicial do Estado. Portanto, são anos em que esses documentos são voltados, 

respectivamente, para o Ato Adicional de 1834 e as rebeliões regenciais, o Golpe da 

Maioridade de 1840, as Revoluções de 1842, a Revolução Praieira de 1848 e a Conciliação de 

1853. 

Compreendendo o lugar que ocupam esses fatos dentro do objeto a ser estudado, é perceptível 

o discurso inflamável e preocupante dos políticos conservadores nas fontes. Ao que parece, 

fazem questão de expor sua linha de pensamento e apelam para argumentos os mais diversos 

dentro de sua racionalidade, as quais analisaremos agora. 

 

Do pensamento hobbesiano: 

 

Em O Tempo Saquarema (1990), Ilmar Mattos diferencia liberais e regressistas a partir das 

analises de debates e discursos proferidos na Camara dos Deputados e nas Assembleias 

Legislativas do Rio de Janeiro. Na principal diferença entre eles, o historiador categoriza de 

forma sucinta as características político-filosóficas de ambos. 

Se, para os liberais, defender “uma certa área mínima de liberdade pessoal que não devia ser 

absolutamente violada, sob o risco de o despotismo se instalar” (MATTOS, 1990, p. 146), 

para os Regressistas estavam “aqueles que argumentavam ser necessário ampliar a área de 

controle centralizado e reduzir a do indivíduo, como condição da própria preservação deste” 

(MATTOS, 1990, p. 146). A respeito dessa preservação, o principal método era garantir a paz 

                                                           
1
 Todas as fontes nesse artigo podem ser encontrados em www.crl.edu. 
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interna como forma de construir a Soberania1, que por sua vez se apresentava na forma do 

Estado Imperial. 

Os Regressistas, ao observarem a necessidade de fortalecimento da Soberania, atribuíam na 

prática política o principio da razão, vista sob a ótica hobbesiana. Nesse termo, a razão é uma 

construção humana, constituída de moral, apetites, paixões e desprezos, que trazem à tona a 

utilização das ciências – principalmente as matemáticas – como método de calculo dessas 

emoções e da ação política da hegemonia
2
. 

Sendo assim: 

 

O uso e finalidade da razão não é descobrir a soma e a verdade de uma ou várias 

consequências afastadas das primeiras definições, e das estabelecidas significações 

de nomes, mas começar por esta e seguir de uma consequência para outra. Pois não 

pode haver consequência da última conclusão sem a certeza de todas aquelas 

afirmações e negações nas quais se baseou e nas quais foi inserida (...) do mesmo 

modo no raciocínio de todas as outras coisas, aquele que tira conclusões confiado 

em autores e não as examina desde os primeiros itens em cada cálculo (...) perde o 

seu esforço e nada fica sabendo; apenas julga que sabe. (HOBBES, 1979, p. 20). 

 

O esforço é mostrado como a força para a construção da razão e esta como a conclusão de um 

desejo. Em um patamar político, a Soberania corresponde ao desejo da facção política e a 

razão o combustível de sua prática política-filosófica. Dessa maneira, podemos perceber que a 

metodologia dos quadros saquaremas não se resume a uma atuação igualitária com outros 

grupos do Partido Conservador, mas se constitui em uma metodologia de prática ativa e 

radical, construindo dirigencia, desenvolvendo hegemonia e, assim, a Soberania. 

Entretanto, a socióloga Wilma Peres Costa também afirma que a ‘”função hobbesiana’” do 

Estado seria “a de viabilizar a convivência entre os agentes privados, moderando, arbitrando e 

impedindo que ela se destrua na ‘guerra de todos contra todos’” (COSTA, 1996, p. 28). Para 

ela, o “Estado também tem o papel de garantir as relações ‘horizontais’ da sociedade, as que 

se processam no interior das camadas sociais dominantes” (COSTA, 1996, p. 28). 

Além do mais, a razão também se apresenta como aquela que deve tornar dominante um 

conjunto de características morais e éticas específicas dentro do aparelho estatal. Porém, para 

que isso ocorra, é preciso que o esforço utilizado pela classe política tenha como principal 

                                                           
1
O conceito de Soberania aqui apresentado é o mesmo que apresentado por Hobbes, ou seja, a permanencia do 

poder do governante dentro do Estado, alimentada por parte da liberdade dos indivíduos para que esses 

convivam em segurança, na forma de súditos. 
2
O conceito de hegemonia aqui presente se diferencia do conceito de Soberania, pois é construído sob a ótica de 

Antonio Gramsci. Por hegemonia, podemos entender a ampliação máxima que os grupos dirigentes da sociedade 

política possuem sobre as diversas instituições tanto de formação educacional e política, quanto economica na 

sociedade civil. Ver mais em PIÑEIRO, Théo Lobarinhas, SARAIVA, Luiz Fernando. Compreender o Império: 

Usos de Gramsci no Brasil no século XIX. 
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ponto a inserção de seus quadros em diversos espaços de disputa política, tomando posição de 

enfrentamento e aumentando os tensionamentos nesses espaços, estimulando, assim, a 

correlação de forças. 

No caso dos saquaremas, os espaços de disputas são institucionalizados, ao contrário dos 

liberais que utilizam a rua como forma de ação política e o respeito à individualidade da 

propriedade privada (MATTOS, 1990, p.p 133 - 138). Então, a manifestação desses 

conservadores se torna explícita e objetiva quando presente dentro das instituições construídas 

e oficializadas para o debate e enfrentamento políticos, tais como Assembleia Geral 

Legislativa, Camara dos Deputados e Assembleias Legislativas Provinciais. 

O professor Geraldo de Beauclair, quando afirma na introdução de sua obra, A Construção 

Inacabada, da simplicidade existente nas exigências administrativas dos magistérios, nos 

permite perceber que a construção de um relatório administrativo também tinha a função de 

registrar um posicionamento político e ideológico. Em suma, se afirmamos que o político 

conservador e, sobretudo o saquarema, observava que a administração nacional tinha que 

seguir a utilização de uma razão específica que objetivava um Estado forte e soberano, 

conseguimos encontrar tais posicionamentos nos relatórios. 

Segundo o ministro do Império José Ignacio Borges, à respeito das rebeliões proferidas no 

Império após o Ato Adicional de 1834: 

 

Do emprego e sucesso dessas forças [envio de tropas de Santa Catarina e São Paulo 

para combater o avanço farroupilha] ainda não temos positivas novas; mas sabemos 

já que a sua chegada reanimou os espíritos dos defensores da Lei, atenuou as 

ambições dos fracciosos, fracionou o seu número(..); resultado infalível de todas as 

sedições criadas pela ambição e preversidade de uns poucos indivíduos, alimentados 

por pouco tempo pela credulidade ou covardia de outros (...). (Relatório do Ministro 

do Império, 1835, p. 4). 

 

Não obstante, encontramos o termo Lei em outros momentos de outros ministros, 

constantemente alternado ou como um termo voltado para simbolizar a vitória da fração 

governista – sempre vangloriada sobre aqueles dominados pela “ambição e perversidade” – 

ou como aquele que venha a garantir o caminho civilizatório dos habitantes brasileiros. No 

relatório de 1841
1
, do ministro Candido José de Araújo Viana, já conseguimos ver em toda a 

página 4 a descrição quase que em escárnio sobre o fracasso da rebelião paulista de 1841-

1842, oriunda da “ambição desenfreada, o espírito de vingança e um inveterado e mal 

                                                           
1
Esse relatório, escrito em 1841, curiosamente fora apresentado na Assembleia Geral Legislativa em 1843, 

apenas. 
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disfarçado desejo de exagerar o elemento democrático da nossa Constituição” (Relatório do 

Ministro do Império, 1841, pp. 3-4). 

Precisamos atentar para a forma como o ministro – assim como diversos outros políticos da 

fração conservadora – se expressa, com o intuito de denegrir cada ação rebelde como imoral. 

No outro lado da moeda, a ação daqueles que lutam em prol do governo, sejam populares ou 

não, garantiram que “em poucas semanas e depois de pequena resistência, a Autoridade 

legítima estava restabelecida em todos os pontos antes dominados pela rebelião” (grifo meu). 

(Idem, Ibidem, p. 4). 

Além disso: 

 

Além das somas enormes, que só despendem com o Exército e a Marinha e com os 

objetos imediatamente aplicados para o restabelecimento da ordem, é necessário que 

se concedam Pensões aos defensores da Lei, ou às suas famílias, quando pelas 

feridas recebidas em combate se impossibilitam de prover à sua subsistência, ou 

perdem a vida. A Nação não pode deixar de condoer-se da sorte daqueles que por 

ela se sacrificam. (grifos meus) (Idem, Ibidem, p. 6). 

 

Lei, Autoridade, ordem, defensores da Lei e Nação, portanto, fazem parte do conjunto que 

simboliza o método utilizado para conseguir expressar nos debates institucionais os objetivos 

de determinada classe política. Sendo assim, retomando à nossa análise sobre a razão 

hobbesiana: 

 

Por aqui se vê que a razão não nasce conosco como a sensação e a memória, nem é 

adquirida apenas pela experiência, como a prudência, mas obtida com esforço, 

primeiro através de uma adequada imposição de nomes e, em segundo lugar, através 

de um método bom e ordenado de passar dos elementos, que [também] são nomes, a 

asserções feitas por conexão de um deles com o outro, e daí para os silogismos, que 

são as conexões de uma asserção a outra, até chegarmos no conhecimento de todas 

as conseuqencias de nomes referntes ao assunto em questão e é isto que os homens 

chamam ciência. (grifo meu) (HOBBES, 1979, p. 21) 

 

Portanto, a razão utilizada por esses homens permeava uma peculiaridade: a mistura de uma 

administração constantemente marcada por um caráter científico e a garantia do sucesso da 

mesma a partir do controle ético-moral. Logo, aqueles termos anteriormente mencionados são 

nomes calculados, carregados de sentido, perspectivas e estratégias que se apresentam como 

representantes da política centralizadora, com fortalecimento do Estado Imperial – 

principalmente nos setores Legislativo e Judiciário – para o desenvolvimento civilizatório da 

sociedade brasileira no que tange o avanço daqueles que vivem no Litoral para o resgate dos 

habitantes do Sertão (MATTOS, 1990, p.p 33 – 40). 

Não obstante, a atuação institucional é necessária se levarmos em conta que a construção 

civilizatória – sob essa ótica - se faz, principalmente, através da composição de um governo 
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centralizado (ELIAS, 1994). A busca constante em deixar sob o olhar do Soberano todas as 

ações públicas que venham a garantir a paz interna e a segurança dos indivíduos corresponde, 

nesse caso estudado, em colocar sob a vigilância do Estado todas as estruturas que venham a 

aproximar a Autoridade da sociedade civil. 

Dessa forma, é necessária a presença cada vez maior de funcionários públicos para 

trabalharem no corpo burocrático e nos setores operacionais de formação da mentalidade 

social e na defesa da propriedade privada vinculada à manutenção desse mesmo Estado. São 

esses funcionários, chamados por Hobbes de “ministros públicos”, que estão a postos para 

legitimar a ação dos grupos dirigentes que dão forma ao Estado. 

 

No caso de só uma parte, ou província, tanto um monarca como uma assembleia 

soberana podem entregar sua administração geral a um governador, lugar-tenente, 

prefeito ou vice-rei. E também neste caso todos os habitantes dessa província são 

obrigados a fazer tudo quanto ele ordenar em nome do soberano e que não seja 

incompatível com o direito do soberano. Porque esses protetores, vice-reis e 

governadores só tem como direitos aqueles que dependem da vontade do soberano. 

E nenhuma delegação de poder que lhes seja feita poder ser interpretada como uma 

declaração da vontade de transferir a soberania, sem que haja palavras expressas e 

evidentes para tal fim. E esta espécie de ministros públicos assemelha-se aos nervos 

e tendões que movem os diversos membros de um corpo natural. (HOBBES, 1979, 

p.p. 82-83). 

 

Lê-se, novamente, “que não seja incompatível com o direito do soberano” (grifo meu), o que 

leva a crer que não só os ministros, mas também os presidentes de províncias também são os 

representantes da Soberania. A isso se explica o porquê de o presidente de província ser 

escolhido diretamente pelo Poder Moderador, assim como o Conselho de Ministros, pois 

ambos foram construídos de forma a trabalharem a Soberania em escala ampla, como 

podemos ver na fala do presidente da província do Rio de Janeiro, Joaquim José Rodrigues 

Torres, futuro Visconde de Itaboraí: 

 

Vosso exemplo, Legisladores, pode servir de estímulo aos nossos compatriotas. Vós 

lhes mostrareis por certo o majestoso espetáculo da concórdia dos Cidadãos, que 

sabem esquecer quaisquer dissentimentos políticos para, reunidos, oferecerem à 

Pátria o tributo de suas lucubrações.(Relatório do Presidente de Provincia-RJ, 1835, 

pp. 34-35). 

 

Porém, a Soberania também é a representação do ministro público e através do serviço 

público na sociedade para a garantia da liberdade segura. Então, a ampliação estatal está para 

além da garantia das liberdades individuais e coletivas do homem, também está para o bom 

convívio pela forte fiscalização estatal a partir do ministro público. 

Esses serviços públicos são atuados tanto com os “que tem autoridade para ensinar, ou para 

permitir a outros que ensinem ao povo seus deveres com o poder soberano, instruindo-o no 
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conhecimento do que é justo ou injusto” (HOBBES, 1979, p. 83) como aqueles “a quem é 

concedido o poder judicial”, já que “em suas sedes de justiça representam a pessoa do 

soberano, e sua sentença é a sentença dele”(Idem, Ibidem, p. 83). O poder do soberano, dessa 

maneira, não estaria na forma despótica exposta pelos membros do Partido Liberal - e, 

anteriormente, pelos liberais exaltados -, pois possui representantes em diversas estruturas 

formadoras (BOURDIEU, 1989) que buscam remodelar a sociedade imperial em benefício da 

presença de um Estado protetor. 

De fato, a Soberania “era constituída tendo como referencia principal a própria sociedade (...) 

e fazia do Soberano ou do Poder o responsável pela manutenção da paz e da ordem, 

outorgando-lhe um monopólio: o monopólio da responsabilidade” (grifo do autor) 

(MATTOS, 1990, p. 148). Em suma, o Estado não possui como objetivo a construção de um 

poder despótico, mas sim centralizador, que tenha por intuito criar esferas de poder 

hierarquizadas em torno de si mesmo, onde as disputas políticas devam gerar aqueles 

indivíduos ou grupos políticos que meritocraticamente sejam reconhecidos em estarem 

presentes no centro desse círculo de poder e atuar em prol da Soberania. 

Portanto, o Estado Imperial é aquele conjunto institucional que concentra a elite social 

formadora de condutas que ao mesmo tempo em que explora seus súditos para reforçar a 

Ordem, a Lei e a Autoridade; também é aquele que está preocupado em enquadrar seus 

indivíduos dentro da visão de cidadania que se adéqua melhor na sobrevivência desse mesmo 

Estado. Temos, novamente, o Visconde de Itaboraí, um dos elementos da Trindade 

Saquarema, em seu relatório enquanto presidente de província do Rio de Janeiro em 1835, 

alertando sobre os perigos da tirania em um “Estado [que] impusesse a seus membros 

obrigações sem lhes dar ao mesmo tempo meios de as bem conhecer e cumprir” (RPP-RJ, 

1835, p. 6). 

Esta fala também nos remete a pensar sobre a integração entre os conceitos de Soberania e 

Liberdade que estariam presentes na metodologia conservadora. A priori, essa integração, 

assim como a atuação da Autoridade e o uso da Razão, deve, por excelência, compor as 

relações sociopolíticas do Estado, já que todos esses elementos devem construir o pacto entre 

o governante e a sociedade como forma de por fim à guerra civil e a garantir a segurança da 

nação. 

 

Porque as leis da natureza (...) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder 

capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais 

nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E 

os pactos sem a espada não passam de palavras sem força para dar qualquer 
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segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza (...), se não for instituído 

um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará e poderá 

legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, como proteção 

contra todos os outros. (HOBBES, 1979, p. 59). 

 

A segurança, portanto, deve ser construída pela força de um consenso imposto, a chamada 

coerção. Esperar pelo consenso civil é dar chance para a fragmentação da sociedade devido 

aos apetites e desejos particulares de cada grupo. 

Então, o saquarema, ao enxergar grupos políticos exigindo a manutenção da liberdade 

individual e da livre propriedade privada, devia compreender que tal exigência correspondia 

na manutenção dos direitos naturais como fortalecimento das paixões humanas, o que levaria 

à barbárie da lei do mais forte. Isso corrompe a ideia de Liberdade proposta por Hobbes, em 

que “a liberdade dos súditos está apenas naquelas coisas que, ao regular suas ações, o 

soberano permitiu (...)” (HOBBES, 1979, p. 74). 

Os súditos, por sua vez, seriam todos aqueles que cederam parte de sua liberdade para a 

composição de um “homem artificial, ao qual chamamos Estado” (Idem, Ibidem, p. 74). 

Dessa maneira, todos os atos do seu soberano têm como autores os próprios súditos e lutar 

contra esse soberano constitui injustiça, ainda mais exigindo uma liberdade de estado de 

espírito, onde “por falta de capacidade de distinguir, tomarem por herança pessoal e direito 

inato seu aquilo que é apenas direito do Estado” (Idem, Ibidem, p. 75). 

 

Do pensamento de Bentham: 

 

Se em Thomas Hobbes foram encontrados caminhos que viessem a exigir a construção 

da racionalidade para introduzir uma metodologia que viesse a garantir a soberania do Estado 

Imperial, o utilitarismo de Bentham vai garantir os meios empíricos para que tal metodologia 

seja realizada. Além disso, também traz análises mais pragmaticas sobre as relações sociais e 

os objetivos das leis. 

 

Com Bentham eles aprendiam ainda que o objetivo das leis era restringir, não liberar 

– 'toda lei é uma infração da liberdade' -, e que esta infração conduzia a um aumento 

da liberdade, visto que esta não é incompatível com a autoridade, antes com ela se 

confunde: 'a missão dos governantes consiste em promover a felicidade da 

sociedade, punindo e recompensando. (MATTOS, 1990, p. 147). 

 

Em primeiro lugar, das forças naturais que envolvem o ser humano estão em maior destaque a 

dor e o prazer, na visão de Bentham de uma forma geral. Em segundo, o homem, permeado 
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em situações que transitam entre a dor e o prazer, busca constantemente atingir o grau 

máximo de felicidade individual. 

No patamar político, o governo necessita garantir tal felicidade não de uma forma inidividual, 

mas sim social, onde através da legislação seja possível garantir o acesso da felicidade para o 

grupo de cidadãos que existe na sociedade. Isso porque Bentham “quer definir 'comunidade 

política' a fim de dizer qual é o 'interesse da comunidade' que deve fundamentar todas as 

deliberações políticas, especialmente as que resultam em legislação” (ARAÚJO, 2006, p. 8). 

Portanto, para o saquarema também é necessária a atuação institucional por ter como 

resultado o registro das deliberações em forma de leis, sendo isso o que mais importa, pois o 

resultado da lei é a amostra sobre as observações que os conservadores possuem para a 

organização do Estado e para a felicidade dos cidadãos. Além do que “não é possível se 

conceber um direito sem ao mesmo tempo se conceber um legislador concreto, humano, 

efetivamente reconhecido como tal (…), que obrigue a sua observação” (ARAÚJO, 2006, p. 

12). 

Segundo Cícero Araújo (2006), Bentham diverge dos conceitos de comunidade política e 

cidadania de Aristóteles e seu “republicanismo clássico”. Entretanto, se pensarmos na 

composição e características políticas próprias no Brasil do século XIX, principalmente no 

Segundo Reinado, podemos analisar que o termo “cidadão” pode ser hierarquizado entre 

“cidadãos ativos” e “inativos” (MATTOS, 1990) e também como aquele que se destaca 

dentro do acúmulo de propriedade privada, principalmente pela quantidade de posse de 

escravos como fator aproximador de grupos sociais no Brasil (COSTA, 1996). 

Além disso, José Murilo de Carvalho, em A Construção da Ordem (2007), enxerga que essa 

cidadania não só e constrói sobre a base escravista, como também se unifica em uma série de 

fatores, sendo um deles a formação educacional. A formação em torno da faculdade de 

Direito em Coimbra e, posteriormente, no Brasil, garantiu certa homogeneização das 

perspectivas e, consequentemente, das formas de enxergar a administração pública 

(CARVALHO, 2007, p. 65). 

O intelectual italiano Antonio Gramsci, por sua vez, analisa a importância que o direito tem 

para a formação do indivíduo da elite social para o reforço da classe dominante: 

 

Se todo Estado tende a criar e manter um certo tipo de civilização e de cidadão (…), 

tende a fazer desaparecer certos costumes e atitudes e a difundir outros, o direito será 

o instrumento para essa finalidade (ao lado da escola e de outras instituições e 

atividades) e deve ser elaborado para ficar conforme a tal finalidade, ser 

maximamente eficaz e produtos de resultados positivos (…). Na realidade, o Estado 

deve ser concebido como 'educador' na medida em que tende precisamente a criar 
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um novo tipo ou nível de civilização (…). O direito é o aspecto repressivo e negativo 

de toda a atividade positiva de educação cívica desenvolvida pelo Estado (…). 

(GRAMSCI, 2007, p. 28). 

 

Portanto, a ligação entre a formação de uma elite com a padronização nas formas do 

pensamento filosófico e empírico representa a composição da elite senhorial ou, segundo 

Ilmar, de “cidadãos ativos”. Além do mais, caracterizam um Estado que é resultado da 

reprodução desse tipo de dirigente que objetiva, sobretudo, a institucionalização centralizada. 

Sendo assim, “Bentham era ardente advogado de um Estado nacional unificado, coerente e 

ágil, livre do localismo e de um aparato governante com múltiplas fontes de comando, dois 

fenômenos que pensava serem doenças cronicas do governo inglês” (ARAÚJO. 2006, p. 276). 

O sucesso de um poder descentralizado e de máximo respeito às liberdades individuais 

acarretava, portanto, no desenvolvimento da felicidade individual e não coletiva. 

Portanto, a ação governamental saquarema se encaixa na visão gramsciana de revolução 

restauração, onde o meio de construção da hegemonia se concentra na organização pactual 

das frações da classe dirigente, sob uma única linha política a qual visa restaurar o princípio 

monárquico e a moeda colonial (MATTOS, 1990) como fatores modernizantes. Adaptando 

ao principio da utilidade, teríamos, portanto, a prática governamental (leia-se “legislativa”) de 

administrar de forma adaptada à realidade a o meio social e não ao indivíduo. 

 

Conclusão: 

 

Avaliar as formas de pensamento de determinada classe social exige não apenas o estudo 

sobre aqueles intelectuais que foram fundamentais para a formação política da mesma. É 

preciso compreender que as obras escritas por esses intelectuais, sobretudo os iluministas do 

século XVIII e outros nos finais do XVII são obras produzidas para o amplo uso da 

humanidade. 

Dessa forma, não são produções que imergem apenas em seu tempo, mas mergulham também 

em outros. Entretanto, para que possamos compreender como essas obras são utilizadas para a 

constituição de determinada classe política, é mais do que necessário atentarmos para o tempo 

histórico o qual essa classe pertencia. Em outras palavras, é preciso compreender o processo 

de construção das estruturas sociais de determinada nação para consegui destacar os conceitos 

filosóficos que mais se adéquam na realidade histórica nacional. 

Sendo assim, para que possamos compreender como uma classe social politicamente ativa 

como os saquaremas conseguiu fundamentar a razão hobbesiana com a prática utilitarista 
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como manuais de suas ações políticas, primeiramente devemos compreender: a) não só os 

saquaremas, mas a classe de cidadãos (ativos ou não ativos) no Brasil Império correspondia 

essencialmente em uma hierarquia censitária e estruturada com base na força de trabalho 

escrava; b) os conflitos entre conservadores e liberais são travados em cima de diferentes 

projetos da construção de uma sociedade política forte, tendo a Coroa como seu principal 

eixo, ou seja, a base social e a concepção da cidadania escravocrata não estavam em cheque; 

c) a Inglaterra de Thomas Hobbes e Jeremy Bentham não encontravam em seu seio uma 

sociedade fundamentada na cidadania censitária com base na escravidão, aliás, a Inglaterra 

lidava com essa força de trabalho em relações diplomáticas ou em comércio atlântico não 

tendo, portanto, a presença do escravo como fator determinante do sucesso ou falha de 

determinada manobra política interna. 

Assim, quando lidamos com Hobbes e Bentham na política conservadora, estamos 

necessariamente lidando com perspectivas que foram desenvolvidas a partir das leituras sobre 

esses autores. Ou seja, são os saquaremas vão introduzir as ideias inglesas em sua visão de 

mundo – principalmente em seus juízos de valores – como pontos que irão dar referencia na 

construção de um aparato administrativo mais coerente com uma sociedade patriarcal, 

agrário-exportadora e escravocrata. 
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A GESTÃO JANGO E A QUESTÃO AGRÁRIA SOB A ÓTICA DO ESTADO 

AMPLIADO 

 

Melissa de Miranda Natividade
1
 

 

 

Resumo  

O presente texto tem como objetivo apresentar uma parte de nossa pesquisa, a qual 

demonstrou que o projeto de reforma agrária de Goulart – tão fortemente condenado por 

diferentes setores – não era o real “alvo de ataque”, tanto que, no imediato pós-golpe, as 

mesmas propostas então criticadas, apesar de fortemente acusadas de “comunistas”, foram 

incorporadas pelo Estatuto da Terra, aprovado no primeiro governo militar do mal. Castelo 

Branco. Tratamos de determinar que realizamos tais análises pensando o Estado em Gramsci, 

ou seja, no sentido integral, sociedade civil + sociedade política, e isso requer entendê-las em 

permanente interação e interconexão, ainda que funcionalmente distintas. Além disso, 

pretendemos rebater as análises revisionistas do governo João Goulart, e demonstrar que o 

uso do conceito de Estado Ampliado gramsciano pode também ser uma excelente ferramenta 

metodológica.    

 

 

O curto período de governo Jango reinterpretado  

 

Dentre as Reformas de Base propostas pelo governo de João Goulart, uma das principais e 

que mais polarizou e aglutinou frações da classe dominante no Brasil, foi a da Reforma 

Agrária. Dessa forma, todas elas se opuseram, de alguma maneira, à reforma agrária proposta 

pela assessoria técnica do Presidente Goulart com o objetivo, na verdade, de barrar o 

crescimento dos movimentos sociais rurais, assim como o crescimento do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) nas áreas rurais, reduto da elite proprietária de terras. Além disso, também 

era pano de fundo das discussões em torno da questão agrária, o medo da “ameaça vermelha”, 

fruto das preocupações da classe dominante brasileira com relação à penetração do 

comunismo no país, especialmente no campo. 

Datas comemorativas como os quarenta anos do Golpe de 1964, em 2004 e os trinta anos da 

morte do ex-presidente João Goulart, em 2006 geraram diversos eventos e reacenderam as 

discussões em torno da gestão daquele presidente. Fomentou-se a pesquisa nas universidades 

sobre o tema, gerando vários Seminários e Simpósios, além da publicação de inúmeras obras.  

                                                           
1
 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF). 

E-mail: melissa.natividade@hotmail.com  

mailto:melissa.natividade@hotmail.com


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
318 

 

Esboçaremos aqui, de forma sucinta, nossa preocupação com a onda revisionista que então 

motivou reinterpretações sobre o governo de Jango.
1
 Argelina Cheibub Figueiredo e sua obra 

Democracia ou Reformas? Alternativas democráticas à crise política (1961-1964)
2
, é uma 

das pioneiras dessa interpretação revisionista, que irá se repetir na obra de historiadores do 

Brasil contemporâneo, considerados importantes, como Jorge Ferreira e Daniel Aarão Reis.  

Figueiredo esclarece que seu argumento baseia-se no fato de que entre 1961 e 1964, 

(...) escolhas e ações específicas solaparam as possibilidades de ampliação e 

consolidação de apoio para as reformas, e desta forma, reduziram as oportunidades 

de implementar, sob regras democráticas, um compromisso sobre essas reformas 

(FIGUEIREDO, 1993, p.30).           

 

Ou seja, a autora argumenta que o “pouco apreço à democracia”, principalmente por parte dos 

grupos de esquerda, que radicalizaram suas posições durante as discussões das reformas de 

base, acabaram por instigar uma direita golpista já organizada. Ora, mas não foi esse o 

argumento que justificou, nos idos de março e abril de 1964, o golpe ao Presidente? Segundo 

Toledo, estas formulações sobre os “perigos” representados pelos setores de esquerda, caso 

alcançassem o poder, nada mais fazem do que retornar, quarenta anos depois, os 

“argumentos” da direita golpista (TOLEDO, 2004, p.36).   

Interessa-nos aqui a análise que a referida autora realizou no âmbito das discussões sobre a 

questão agrária. Seguindo seu pressuposto de uma esquerda pouco apegada a democracia, ela 

afirma que, quando da apresentação da Emenda Bocaiúva Cunha
3
, a “coalizão de esquerda 

pró-reformas” não levou em consideração a existência de uma maioria conservadora no 

Congresso. Além disso, defende que, tal como apresentada, a emenda era inaceitável, e que se 

realmente o PTB tivesse a intenção de negociar ou que a emenda tivesse chance de ser 

aprovada, não teria mantido tamanha intransigência durante as discussões.  Assim a autora 

relata a estratégia da esquerda radical: 

 

Embora tivesse plenamente consciente de que o projeto de reforma agrária, na forma 

apresentada, não tinha a menor chance de ser aprovado, o PTB escolheu levá-lo até a 

derrota final, em plenário, pretendendo assim apresentar ao público o espetáculo de 

                                                           
1
 O livro recém lançado de MELO (2014) traz a discussão do conceito de revisionismo histórico, além de textos 

de autores que engrossam as fileiras do debate marxista contra os revisionistas.    
2
 Título que já deixa bem claro o tom da obra.  

3
 A proposta de reforma agrária governamental previa o pagamento de desapropriações por interesse social com 

títulos de dívida pública, apesar da desapropriação por interesse social já se encontrar prevista na Constituição de 

1946, ficava estipulado, no artigo 141 § 16, o pagamento em dinheiro. Dessa forma, o líder petebista na Câmara, 

Luís Fernando Bocaiúva Cunha, encaminhou emenda constitucional que propunha a indenização dos imóveis 

desapropriados por interesse social, com títulos da dívida pública, resgatáveis em prestações e sujeitos à correção 

do valor monetário. Toda a discussão da questão agrária durante o fim do governo de João Goulart, girou 

basicamente em torno dessa alteração constitucional.    
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um Congresso “reacionário”, hesitante em decretar até mesmo reformas modestas. 

Essa decisão, bem como a mudança de Goulart, estavam de acordo com a estratégia, 

defendida pela esquerda radical, de recorrer a pressões diretas sobre o Congresso, 

por meio de organizações não parlamentares e de respaldo militar (FIGUEIREDO, 

1993, p.126-127, grifos nossos).   

 

Concordamos com Toledo quando sinaliza que teses como a de Figueiredo são teoricamente 

frágeis (TOLEDO, 2004, p.36). Assim, quando a autora questiona as reformas radicais em 

nome da preservação das instituições democráticas, acaba por legitimar as democracias 

liberais excludentes. Além disso, a autora parte do suposto de que democracia e reformas 

podem ou não se combinar, negando assim, que possa existir uma relação de 

complementaridade entre democracia política e mudanças sociais e econômicas. A fala da 

autora transmite um golpismo emanado dos grupos de esquerda e “imputa às esquerdas uma 

cultura política não-democrática pelo fato destas serem críticas da democracia liberal” 

(TOLEDO, 2004, p.47).    

Jorge Ferreira, seguindo o paradigma de Figueiredo, ressalta que a bibliografia e a pesquisa 

universitária há muito tempo revelaram a participação de grupos conservadores e direitistas na 

conspiração e execução do golpe civil-militar de 1964. No entanto, afirma o autor, tema ainda 

pouco frequentado na bibliografia é o papel representado pelas esquerdas naquele processo. 

 

A imagem firmada é a de que a radicalização política, que culminou no golpe civil-

militar, foi patrocinada tão-somente por elementos conservadores e reacionários, 

enquanto as esquerdas apenas defendiam as reformas e a democracia (FERREIRA, 

2004, p. 181). 

 

Assim, segundo Ferreira, teriam surgido diversas versões que se esforçaram para explicar os 

motivos do golpe de 1964, porém, sem considerar o que o autor chama de participação ativa 

dos grupos esquerdistas no processo de radicalização que resultou no colapso da 

democracia. Dessa maneira, tal como Figueiredo, Jorge Ferreira apesar de não usar a 

expressão golpismo ao referir-se à ação dos grupos de esquerda, baseia seus argumentos em 

uma intenção golpista a eles também imputada.      

Com relação aos setores da direita, Ferreira ressalta que, por estarem receosos de perderem 

seus privilégios, as frações conservadoras das classes dominante e dirigente: 

 

(...) por meio de um golpe militar, atentaram e desmantelaram as instituições 

democráticas. No entanto, muito embora por motivos diversos, as esquerdas também 

não valorizaram o regime instituído pela Carta de 1946. A democracia era repleta de 

"formalismos jurídicos" e, em razão de um Congresso "conservador" e de uma 

Constituição "ultrapassada", as reformas de base eram bloqueadas. Assim, para 

implementar as mudanças econômicas e sociais, era necessário "superar" os limites 

impostos pelas instituições liberais-democráticas em vigor no país, sobretudo os 
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dispositivos legais que impediam a realização das reformas, sobretudo a agrária 

(FERREIRA, 2004, p. 209-210). 

 

Dessa maneira, os grupos empenhados em ampliar o acesso a terra no Brasil, na visão do 

autor, formavam a "coalizão radical pró-reformas" e sua palavra de ordem tornou-se "reforma 

agrária na lei ou na marra". Nesse sentido, afirma o autor: 

 

(...) sabia-se como ela (reforma agrária) ocorreria "na lei": seria aquela aprovada 

pelo Congresso Nacional. Todavia, "na marra" era algo ainda obscuro: seria aquela 

implementada apesar do Congresso, fora dele e, sobretudo, contra ele (FERREIRA, 

2004, p.185).  

 

Cabe fixar nesse momento duas questões: a primeira, como afirma Toledo, é que nenhum 

documento (mesmo um simples esboço ou rascunho) revelando os supostos planos golpistas 

dos grupos da esquerda política brasileira, ou continuístas de Goulart foi descoberto pela 

inteligência repressiva. E a segunda, é que a ação dos grupos da esquerda política brasileira, 

bem como as ações do Executivo de Goulart no âmbito da reforma agrária, seguiam o árduo 

caminho de tentar imprimir uma tímida mudança da estrutura agrária extremamente 

concentrada, vigente desde o século XVI. Esses grupos encontraram nesses anos uma abertura 

para um intenso debate das ideias, espaço para confronto de distintos projetos político-

ideológicos e para a participação de novos protagonistas na vida política e cultural.  

O golpe de 1964 interrompeu com muita violência e repressão todo esse processo, e na 

medida em que os revisionistas ignoram essas questões e passam a utilizar teorias que 

convergem com os argumentos dos verdadeiros golpistas, beiram a irresponsabilidade. Pois 

afinal, como muito bem chama atenção Renato Lemos: “Houve os que depuseram um 

governo e os que perderam o poder. Houve os que mataram e os que morreram, os que 

torturaram e os que sofreram com isso” (LEMOS, 2002, p.305).      

Esboçaremos a seguir uma pequena parte de nossa pesquisa
1
, que vai de encontro com as 

teses dos revisionistas analisadas acima, pois procuramos ao longo da pesquisa identificar os 

interesses de classe que estavam presentes em projetos de reforma agrária discutidos no 

Congresso Nacional, e apresentados por diversas entidades de classe, no referido período. 

Além disso, buscamos demonstrar até que ponto, e de que forma, as disputas em torno da 

questão da reforma agrária expressaram elementos das conjunturas político-ideológicas 

nacional e internacional no período em questão.   

                                                           
1
 NATIVIDADE, M de M. 2013.  



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
321 

 

A "renovação" da historiografia sobre o governo de João Goulart vem principalmente da 

chamada Nova História Política, que utiliza o conceito de "cultura política" 
1
. Ao contrário 

das teses revisionistas, pretendemos análises calcadas no materialismo histórico, no estudo 

das lutas de classe e intra-classe, no estudo do desenvolvimento e da "modernização" do 

capitalismo no Brasil. Questões estas que para os incautos do revisionismo estão 

“ultrapassadas”, e não dão conta dos “sistemas complexos de representações”.      

   

O crescimento do PTB na região nordeste 

 

A região nordeste é palco de grandes conflitos e mobilizações envolvendo populações rurais 

pelo menos desde a segunda metade do século XIX. Porém, tais conflitos acirram-se quando, 

em meados da década de cinquenta do século XX, é criada, em Pernambuco, a Sociedade 

Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco – SAPPP, assistida por um ex-membro 

do Partido Comunista, José dos Prazeres e, depois, com a formação de sociedades de direitos 

civis e legais que rapidamente se multiplicaram por todo o Nordeste, sob a liderança de 

Francisco Julião. O movimento dos trabalhadores rurais demonstra impressionante vitalidade, 

crescendo em áreas onde nenhuma organização havia praticamente existido poucos anos antes 

(DREIFUSS, 1981, p.299).  

O nome Ligas Camponesas, foi dado a essas associações como forma de criminalizá-las, 

segundo confirma Francisco Julião durante entrevista: 

 

Quem batizou a Sociedade Agrícola e Pecuária com esse nome “Liga”, em 1955 

foram os jornais do Recife para torná-la ilegal. A Liga Camponesa começou sendo 

crônica policial. Qualquer coisa relacionada com a Liga estava na página policial, 

porque consideravam que tudo o que acontecia no campo não era senão uma série de 

delitos cometidos pelos camponeses sob a orientação desse fulano de tal, esse senhor 

advogado e agora deputado que criava conflitos, tirando a paz do campo. (Entrevista 

com Francisco Julião: Jornal O Pasquim, edição de 12 de Janeiro de 1979). 

 

Em meio a esse contexto podemos constatar uma maior participação política dos 

trabalhadores rurais do nordeste, bem como o aumento de sua politização, resultado das 

mobilizações e discussões promovidas pelas Ligas que começavam a expandir sua 

organização e a tomar corpo na região, em especial no Estado de Pernambuco e na Paraíba 

com as Ligas de Sapé e Mari. Havendo, assim, uma mudança no caráter do movimento, 

deixando este de ser um movimento apenas assistencialista a pequenas causas locais dos 

                                                           
1
 Não temos espaço aqui para a necessária análise do uso desse conceito, para isso ver: MELO, 2014 e 

NATIVIDADE, 2011. 
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camponeses, para tornar-se um movimento de atuação e empreendedor de possíveis mudanças 

em esfera mais representativa e influente. As Ligas passaram a preocupar-se não somente com 

questões como melhores condições de trabalho para as populações rurais, mas também com a 

problemática do acesso à terra, terra esta que estava cada vez mais inacessível ao homem do 

campo, resultado da crescente concentração fundiária na região nordeste naquele momento 

(SILVA, 2009, p.7).  

A concentração fundiária nordestina aumenta no período entre 1950 e 1964 e, ao mesmo 

tempo, aumenta a produção de cana-de-açúcar. Aliada à concentração fundiária, estava a falta 

de investimentos e de políticas agrárias, que possibilitassem uma maior modernização no 

campo, em especial na região da zona da mata, onde se concentrava a maior parte das 

propriedades responsáveis pela produção da cana-de-açúcar, bem como a aquisição de 

insumos agrícolas para o melhoramento das condições de produção. Evitando-se, assim um 

possível crescimento horizontal do espaço físico dos latifúndios sobre as pequenas 

propriedades e, consequentemente, o aumento da concentração fundiária. Desse modo, 

tornava-se cada vez mais necessário o (re) planejamento da estrutura agrária no país.  

  

O PTB e a UDN na região nordeste 

 

O PTB se organiza como partido político em 15 de maio de 1945, apenas um mês após a 

criação da União Democrática Nacional – UDN (7 de abril) e um pouco antes do Partido 

Social Democrático – PSD (17 de julho), após a promulgação do Código Eleitoral – também 

conhecido como “Lei Agamenon”. O PTB nasce sob a chancela governamental – de Getúlio 

Vargas que estava ainda no poder – tendo como palco principal de articulação o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio.  

O partido utilizava o prestígio adquirido por Vargas graças à legislação social e trabalhista do 

Estado Novo para atrair as camadas populares a sua legenda, mediante um alistamento via 

recrutamento de assalariados sindicalizados e funcionários públicos (JANES, 2007, p.46). O 

PTB possuía como estratégia eleitoral legitimar a figura de seu fundador, Getúlio Vargas. 

Portanto, procurou divulgar a imagem de Getúlio junto aos trabalhadores, atrair o voto 

operário e alargar os limites das negociações com outras forças políticas (JANES, Op. Cit. 

p.46).  

Em seu início a direção do PTB era composta, majoritariamente, por sindicalistas. 

Posteriormente, aos poucos as lideranças sindicais foram sendo substituídas por parentes ou 
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políticos de confiança de Getúlio. Ao longo de sua existência, o partido adquiriu notável 

crescimento, participou de importantes coalizões que elegeram dois presidentes da República 

e foi porta voz das reivindicações por mudanças sociais. Nas palavras de Maria Celina 

D’Araújo, o PTB foi o “primeiro moderno partido de massas no Brasil solidamente apoiado 

no voto metropolitano”, tornando-se “o principal fórum de agitação e debates do ideário 

nacionalista e das reformas de base” (D’ARAÚJO, 1990, p. 99).  

Rapidamente João Goulart tornou-se líder da ala esquerda do PTB e um dos principais 

responsáveis pela transformação do partido getulista, concebido originalmente como dique 

contra o comunismo, em aliado do PCB. Como partido de Getúlio, era alvo constante de 

disputas entre sindicalistas, empresários e getulistas em geral, pois se antevia que o carisma 

do ex-presidente era garantia de dividendos eleitorais. As disputas envolviam principalmente 

o controle da direção nacional e das sessões regionais do Distrito Federal e de São Paulo, 

unidades da federação em que se previa maiores possibilidades de crescimento para o 

petebismo. 

No programa do PTB estava prevista a extinção dos latifúndios:  

 

20) Extinção dos latifúndios improdutivos, assegurando-se possibilidade de posse da 

terra a todos os que queiram trabalhá-la e concedendo-se auxílios aos que nela se 

queiram fixar. A terra é a base principal da produção e esta é que engrandece um 

povo. Sua distribuição, a forma em que está dividida e aproveitada, repercutem na 

economia e na organização de cada país. A terra tem, por isso, uma função altamente 

social, não sendo possível que se permita sua retenção, sem explorá-la, quando o 

interesse coletivo exige que ela produza. Para que isso seja possível a política deverá 

objetivar: 

a) a extinção, pelos meios que a lei fixar, dos latifúndios, especialmente quando 

situados ao longo de vias de comunicação ou próximos às cidades; 

b) a colonização das áreas devolutas pertencentes ao Estado; 

c) a criação de fazendas-padrão, destinadas ao ensinamento. dos agricultores; 

d) o fornecimento de máquinas agrícolas para servir a conjuntos de propriedades; 

e) o revigoramento do solo para que seu rendimento seja constante; 

f) o financiamento da produção agrícola e a armazenagem desta; 

g) a melhoria das condições de vida nos meios rurais, assegurados aos trabalhadores 

todos os direitos e benefícios da legislação social. (Programa do PTB).  

 

Ao cenário de um movimento de trabalhadores rurais cada vez mais organizado e ativo; o 

debate da reforma agrária na ordem do dia; um Executivo empenhado em aprovar uma lei de 

reforma agrária com alteração Constitucional; o patronato rural e o empresariado organizados 

contra tais iniciativas, somou-se o aumento de representantes do PTB no Congresso Nacional, 

principalmente oriundos da região nordeste. Tal crescimento alertou as correntes políticas de 

oposição àquele partido, principalmente a UDN que, tradicionalmente, possuía a maioria das 
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cadeiras no Congresso da região nordeste do país e tinha em suas bases uma forte bancada de 

origem rural.       

A União Democrática Nacional foi fundada no mesmo ano, 1945, como uma “associação de 

partidos estaduais e correntes de opinião” contra a ditadura estadonovista, e caracterizou-se, 

essencialmente, pela oposição constante a Getúlio Vargas e ao getulismo. Quando da posse de 

Jango, exerceu forte oposição ao Governo, e seus principais representantes participaram das 

articulações que depuseram o presidente em 1964.    

Nas eleições de 1945 para a Câmara dos Deputados, o PTB elegeu vinte e dois deputados, 

sendo que, desse total, apenas um na região nordeste, enquanto seu principal opositor, a UDN, 

elegeu um total de setenta e sete, tendo conseguido quarenta e duas cadeiras somente na 

região nordeste. No mesmo ano, nas eleições para o Senado, o partido de Getúlio elegeu dois 

senadores, os dois de São Paulo, já a UDN, elegeu 10 senadores, sendo sete na região 

nordeste. (Anuário Estatístico do Brasil, 1945, p.516-518). 

Nas eleições de 1947 os números são bem parecidos com os do último pleito, o PTB elegeu 

dois Senadores pelo Estado de São Paulo, enquanto a UDN elegeu quatorze, com um total de 

dez na região nordeste. Na Câmara, o PTB elegeu vinte e três, sendo apenas um da região 

nordeste, e a UDN conseguiu setenta e sete cadeiras, dessas quarenta e uma pelo nordeste.    

Já no pleito de 1950 a UDN elegeu onze senadores no total, com, novamente, sete deles na 

região nordeste, enquanto o PTB aumentou consideravelmente seu número de cadeiras no 

Senado, elegendo cinco Senadores, porém nenhum deles da região nordeste. E, no resultado 

de 1950 para a constituição da Câmara dos Deputados, o PTB quase duplicou seus 

representantes, elegendo quarenta e três deputados, conseguindo eleger quatro na região 

nordeste, no Estado da Bahia. Em comparação a UDN teve seu número de representantes 

reduzido para cinquenta e quatro deputados, e apenas dezessete na região nordeste. (Anuário 

Estatístico do Brasil, 1950, p.552-553).  

A partir das eleições do Congresso Nacional de 1954 já podemos perceber a clara ascensão do 

PTB na região nordeste. A UDN conseguiu naquelas eleições um total de treze cadeiras no 

Senado, sendo sete na região nordeste. O PTB elegeu dezesseis senadores, e ficando com seis 

representantes da região nordeste. Dessa maneira, no Senado Federal o partido de Getúlio 

elegeu mais Senadores do que a UDN, além disso, conseguiu eleger quase o mesmo número 

de Senadores que a UDN na região nordeste. Com relação a composição na Câmara, a UDN 

voltou a ter um número expressivo, com um total de setenta e três deputados eleitos, porém 

com relação aos números especificamente na região nordeste, aumentou em relação ao pleito 
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de 1950, tendo conseguido trinta a dois deputados, porém, não conseguiu retornar ao número 

expressivo de 1945.  Já o PTB elegeu um total de sessenta e seis deputados, e na região 

nordeste saltou de apenas quatro representantes eleitos em 1950, para treze cadeiras. (Anuário 

Estatístico do Brasil, 1954, p.615-616).  

Nas eleições de 1958 os números não apresentaram grandes variações com relação a 1954. O 

PTB elegeu dezoito senadores, sendo sete representantes na região nordeste, e a UDN, por sua 

vez, atingiu um total de dezessete cadeiras, sendo nove na região nordeste. Na Câmara o PTB 

alçou sessenta e seis cadeiras, sendo dezessete no nordeste, e a UDN atingiu setenta, sendo 

trinta e quatro no nordeste do país. (Anuário Estatístico do Brasil, 1958, p.475).  

E finalmente no pleito de 1962, a última eleição direta para o Congresso Nacional antes do 

golpe de 1964, o PTB atingiu um total de cento e nove deputados eleitos, com trinta e cinco 

representantes do nordeste. A UDN conseguiu eleger noventa e três deputados, sendo 

quarenta da região nordeste. Na composição do Senado a UDN logrou 15 cadeiras, cinco no 

nordeste e o PTB elegeu dezessete senadores, e sete representantes do nordeste. (Anuário 

Estatístico do Brasil, 1962, p.427-428).  

 

Quadro IV – Número de Senadores do PTB e da UDN eleitos entre 1945-1962  

 Senado – total de senadores eleitos no país  

 1945 1947 1950 1954 1958 1962 

PTB  02 02 05 16 18 17 

UDN 10 14 11 13 17 15 

 Senado – total de Senadores eleitos na região nordeste  

PTB 00 00 00 06 07 07 

UDN 07 10 07 07 09 05 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil de 1945 a 1962.  

 

Quadro V – Número de Deputados do PTB e da UDN eleitos entre 1945-1962  

 Câmara dos Deputados – total de deputados eleitos no país  

 1945 1947 1950 1954 1958 1962 

PTB 22 23 43 66 66 109 

UDN 77 77 54 73 70 93 

 Câmara dos Deputados – total de deputados eleitos na região nordeste   

PTB 01 01 04 13 17 35 
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UDN 42 41 17 32 34 40 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil entre 1945 e 1962.  

 

Analisando os quadros podemos concluir que, não apenas o PTB apresentou exponencial 

crescimento no número de representantes eleitos para o Congresso Nacional, como a UDN 

manteve seus números quase estagnados desde a primeira eleição após sua criação, até a 

última eleição antes do golpe. Ou seja, enquanto o partido herdeiro de Getúlio manteve-se 

com fôlego eleitoral mesmo após a morte de Vargas, seu principal opositor – ademais dotado 

de uma forte base ruralista - se manteve quase sem crescimento eleitoral, justamente na região 

onde se concentrava o maior contingente de população rural. Além disso, esse crescimento de 

representantes petebistas na região nordeste, corre paralelamente com o crescimento dos 

conflitos pela terra e a organização dos trabalhadores rurais naquela região do país, além das 

iniciativas do Executivo de realizar a primeira reforma agrária no país.  

 

O projeto de reforma agrária de João Goulart e o Estatuto da Terra  

Poucos meses após o golpe civil-militar foi aprovado o Estatuto da Terra, a primeira lei de 

reforma agrária do país, aprovada durante o governo militar. Entretanto, a aprovação não 

transcorreu sem embates, pois no intervalo entre o lançamento da proposta de reforma agrária, 

em abril, e sua efetiva aprovação, em 30 de novembro de 1964, o governo empenhou-se em 

uma ampla campanha de convencimento junto às associações de classe, partidos e sindicatos
1
 

visando comprovar a necessidade de aplicação da reforma agrária. Além disso, havia a 

proposta de Emenda Constitucional
2
 que tornava ainda mais explosivos os debates nos 

primeiros meses de seu governo (VIANA FILHO, 1975).  

A proposta de uma lei agrária no pós golpe, não se referia a uma solução para regular 

conflitos rurais – uma vez que o governo fez isso através de forte coerção – mas, sim, à 

                                                           
1
 Ocorreu uma intervenção nos sindicatos de trabalhadores onde as lideranças consideradas mais radicais foram 

substituídas pelas mais moderadas. Houve ainda uma forte reação à proposta do pagamento das desapropriações, 

pois a mesma foi considerada um antagonismo com relação aos princípios que desencadearam o golpe, ou seja, o 

lançamento da proposta de reforma e de emenda constitucional eram vistos como o retorno das discussões que 

tantos impasses causaram ao regime anterior, e que não deveriam compor o rol de ações do governo militar. 

Alguns representantes partidários como Bilac Pinto da UDN e Último de Carvalho do PSD, em sintonia com os 

segmentos militares mais conservadores e a Confederação Rural Brasileira (CRB), visualizavam um retorno das 

idéias esquerdistas de Goulart. Além disso, entendiam que o desenvolvimento econômico do país não estava 

atrelado à execução da reforma agrária. A insistência do governo em aprovar os dois dispositivos que tantas 

discussões suscitaram no período anterior, aumentou ainda mais a cisão entre os militares no que se refere ao 

alcance das medidas reformistas a serem empregadas pelo novo governo.  
2
 A proposta de Emenda Constitucional versava sobre o pagamento em Títulos de dívida pública para 

indenizações relativas às desapropriações por interesse social – o principal motivo das reações ao projeto do 

governo deposto.    
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adoção de uma determinada interpretação da crise econômica em curso, interpretação esta 

muitas vezes próxima daquelas realizadas no decorrer do governo deposto. Por outro lado, era 

fundamental ao novo regime tentar esvaziar a proposta de reforma agrária de qualquer caráter 

político – tal como era feito por movimentos sociais dos trabalhadores rurais no início dos 

anos 1960 – ou mesmo de um teor “comunista”, apresentando-a, nas palavras do próprio 

presidente Castelo Branco, “em moldes técnicos, sem se constituir em um documento 

demagógico e de subversão” (O Estado de São Paulo, 7 de julho de 1964, p.5).  

Em nossa pesquisa, pudemos encontrar continuidades do projeto para o mundo rural de Jango 

na lei de reforma agrária do governo de Castelo. A proposta do Executivo de Goulart era tida 

– pelos mesmos grupos que agora endossam a reforma agrária de Castelo – como comunista e 

“demagógica” e foi largamente utilizada como uma das fortes justificativas ao golpe. No pós 

golpe, retornaram as discussões em torno de mudanças na estrutura agrária brasileira, 

contudo, esvaziadas de contexto político e deixando os trabalhadores rurais totalmente 

alijados dos debates.   

Cabe ressaltar que não queremos aqui traçar aproximações entre o Estatuto da Terra e o 

projeto de reforma agrária do Executivo de Goulart indiscriminadamente. Para além das 

heranças existentes, há no Estatuto da Terra descontinuidades e rupturas que são fruto da nova 

conjuntura social, econômica e política que se abriu com o golpe de 1964.  

Dessa forma, fica claro que a reforma agrária passou a ser “aceita” até mesmo pelos setores 

mais conservadores da sociedade, desde que realizada dentro da “ordem” e da “legalidade”. 

“Ordem e legalidade” estas que, segundo a classe proprietária rural/agroindustrial, estavam 

sendo “perturbadas” pelas políticas agrícolas implementadas pelo Executivo de Goulart. Além 

disso, a ofensiva de Goulart sobre o Congresso para alterar a Constituição foi tida como uma 

sinalização de possível “golpe comunista”, e as reações da elite proprietária e política, já bem 

articuladas, não tardaram.   

O que pudemos aferir analisando o projeto do Executivo de Goulart e o Estatuto da Terra, é 

que, na essência, o primeiro seguia o mesmo rumo que o segundo seguiria, porém, os debates 

tornaram-se limitados às elites políticas e proprietárias.  

 

Considerações finais 

 

Buscamos embasamento teórico nas formulações de Gramsci – a despeito dos revisionistas 

que acham que a busca de uma teoria bem fundamentada é démodé – demonstrando que os 
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aparelhos privados de hegemonia existentes na sociedade civil, construídos a partir das 

múltiplas vontades coletivas organizadas com o advento da socialização política
1
, disputam 

permanentemente entre si a imposição ao conjunto de aparelhos, órgãos, ou agências estatais 

(a sociedade política), dos interesses, expectativas, projetos, enfim, da própria cultura (visões 

de mundo) dos quais são portadores. Assim, a sociedade política é o tempo todo atravessada 

pelas lutas entre as classes e frações de classe no seio da sociedade civil, no sentido da disputa 

de um dado projeto hegemônico.   

 A tão “temida” reforma agrária era agora discutida até pelos mais conservadores dos 

proprietários, porém, estes não tardaram em unirem-se em aparelhos privados de hegemonia, 

e organizar suas estratégias de inserção, via estado restrito, de suas demandas no que tange a 

possíveis mudanças na estrutura agrária brasileira. Os embates intraclasse não cessaram, mas 

boa parte deles foi superado, em nome da luta “contra a comunização do campo”.            

Não é demais reafirmar, que nenhum documento relacionado ao esboço de supostos planos 

golpistas dos grupos da esquerda política brasileira, ou continuístas de Goulart foi descoberto 

pela inteligência repressiva. Além disso, o plano de reforma agrária do Executivo de Goulart 

era tímido, não se opondo diretamente nem mesmo aos projetos dos deputados Aniz Badra
2
 e 

Herbert Levy
3
. O único ponto de divergência direta era a forma de indenização aos 

desapropriados por interesse social, divergência essa que foi resolvida em menos de seis 

meses durante o governo de Castelo Branco, e inserida no Estatuto na Terra.  
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DA HISTÓRIA DOS GRUPOS SOCIAIS SUBALTERNOS À DITADURA DAS 

CLASSES REVOLUCIONÁRIAS 

Flávio Pereira
1
 

 

Resumo 

Neste trabalho pretende-se enfocar o debate sobre as relações de poder estabelecidas entre as 

classes sociais e o Estado, como parte do debate travado no interior do movimento comunista 

internacional, destacando o papel dos camponeses no processo da luta de classes. O objetivo é 

identificar similitudes, continuidades bem como divergências históricas e teóricas nas 

formulações acerca do debate sobre o Estado no interior da teoria marxista. Parte-se do debate 

sobre as formulações de Gramsci (1997), sobre Estado Unitário e bloco histórico. Na 

sequência se procura estabelecer um paralelo entre as proposições de Gramsci e as 

contribuições de Mao Tsetung para a temática, destacadamente sua formulação de ditadura 

conjunta das classes revolucionárias. Destacam-se as divergências em questões fundamentais 

como análise sobre Estado, concepção sobre o caráter da revolução e entendimento sobre os 

métodos para o estabelecimento da aliança operário-camponesa.  

 

 

Os comunistas e a questão agrário-camponesa 

 

No II Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1919, em torno do debate sobre o 

problema nacional e colonial, foi apontada a relevância da questão agrária e camponesa para o 

processo revolucionário, sobretudo nos países localizados fora do círculo da Europa ocidental.  

 Afirmava-se que, nos países atrasados, era necessário dar apoio ao movimento camponês 

contra os latifundiários, contra a propriedade fundiária e contra todas as manifestações ou 

sobrevivências do feudalismo; e esforçar-se por exortar de ânimo revolucionário o movimento 

camponês, estabelecendo a aliança entre o proletariado comunista e o movimento camponês 

revolucionário (LÊNIN, 1979). 

Na década de 1920, a questão camponesa emergiu em dois países que se constituíram 

importantes experiências quanto à efetivação da aliança operário-camponesa, que 

influenciaram e continuam a influenciar intelectuais e militantes políticos em todo o mundo, 

empenhados na interpretação e na transformação da realidade de seus respectivos países.    

Os processos das revoluções na China e na Itália produziram formulações teóricas e política 

vinculadas, cada uma, a determinada prática concreta, em relação ao estabelecimento de um 

governo de operários e camponeses, mas do próprio debate quanto à teoria marxista sobre o 
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Estado. Por isto, são enfocados estes dois processos, estabelecendo comparações e procurando 

identificar suas similitudes e continuidades históricas, mas também diferenciações e 

divergências. 

 

Gramsci e a revolução italiana  

 

A Itália experimentara um desenvolvimento tardio do capitalismo, juntamente com a 

Alemanha, foi um dos últimos países imperialistas da Europa a promover a unificação 

nacional. Nas primeiras décadas do século XX, em seu território, a Itália evidenciava uma 

situação muito peculiar e contraditória. Na região norte ostentava um capitalismo industrial 

desenvolvido e, principalmente na região sul do país, a questão agrária e camponesa consistia 

num problema nacional pendente de solução. 

A participação da Itália na I Guerra mundial ajudou a acelerar seu processo interno de crise. 

Entre os anos de 1919 e 1920, o Estado Italiano, viveu a efervescência do movimento operário 

que, derrotado deixou o caminho aberto para a escalada do fascismo. Em 1922, com a marcha 

sobre Roma, Mussolini se tornaria primeiro ministro.  

O Partido Comunista da Itália foi fundado em 1921, tendo Gramsci como seu principal 

expoente, que desde os contatos iniciais com a Internacional Comunista, procura abordar a 

temática da questão agrária e camponesa. A síntese do debate realizado encontra-se num 

conjunto de artigos que foram reunidos e publicados sobre o título de A Questão Meridional, 

dos quais destacamos dois escritos, a saber, o Informe sobre o III Congresso (Lyon) do 

Partido comunista da Itália, publicado no jornal L’Unità, em 24 de fevereiro de 1926; e 

Alguns temas da questão meridional, texto escrito em setembro de 1926, pouco antes de sua 

prisão em novembro daquele mesmo ano, cujos manuscritos foram recuperados e o texto foi 

publicado, na revisa Stato Operário, em Paris, no ano de 1930.  

No Informe sobre o III Congresso (Lyon) do Partido comunista da Itália, é reservado um 

ponto específico ao tratamento da questão agrária, o que por si já seria demonstrativo da 

importância a ela atribuída. Mas é no conteúdo das formulações de Gramsci que se pode ter 

entendimento do seu significado.  

A questão é apresentada como um problema de relevância estratégica nacional e que se devia 

ao atraso do desenvolvimento econômico do sul em relação ao norte, posição que era 

defendida pelos representantes da burguesia e que influenciava, em alguma medida, setores da 

classe operária. Embora não se evidenciasse explicitamente, a economia meridional teria 
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aspectos diretamente ligados à economia industrial do norte do país, e nesta base de relações 

estaria se constituindo a economia nacional italiana. 

 

As relações existentes entre o capitalismo italiano e os camponeses 

meridionais não consistem apenas nas normais relações históricas entre 

cidade e campo, tal qual criadas pelo desenvolvimento do capitalismo em 

todos os países do mundo; no quadro da sociedade nacional, estas relações 

são agravadas e radicalizadas pelo fato de que econômica e politicamente 

toda a zona meridional das ilhas funciona como imenso campo diante da 

Itália do Norte, que funciona como uma imensa cidade. (GRAMSCI, 1987, 

p. 131). 

 

Considerada um problema de relevância econômica e política nacional, a questão agrária 

tornava-se então um elemento de importância destacada para a revolução italiana. A 

efetivação revolução italiana dependeria, portanto de uma intervenção na realidade concreta, 

através de um programa e tática de ações correspondentes às demandas decorrentes do 

processo histórico da evolução econômica da Itália, bem como do estabelecimento do poder 

político, que se conformasse num Estado de ditadura do proletariado. De maneira que “a 

solução do problema agrícola só pode realizada pelos operários urbanos da Itália do Norte, só 

pode ser realizada pela ditadura proletária” (GRAMSCI, 1987, p. 76).  

Porém, tal Estado deveria contemplar as reivindicações das massas camponesas e reservar-

lhes espaço no exercício das funções estatais. “A questão meridional é também questão 

territorial; é desse ponto de vista que deve ser examinada, a fim de se estabelecer um 

programa de governo operário e camponês que queira encontrar ampla repercussão sobre as 

massas.” (GRAMSCI, 1987, p. 92).  

No artigo Alguns temas da questão meridional, Gramsci aborda a questão da aliança entre a 

classe operária e as massas camponesas; busca caracterizar a questão agrária, nas formas 

concretas em que se apresentam nas diferentes regiões do país; e a situação das camponesas 

em cada região. Assim, destaca que a questão camponesa assumiu, nas condições históricas 

italianas, duas formas típicas e peculiares, definidas como a questão meridional e a questão 

vaticana, sobretudo a questão meridional assumiria maior relevância quanto ao caráter 

nacional.  

A formulação de bloco histórico, apontada no artigo citado anteriormente, é aprofundada, 

definindo a sociedade meridional “como um grande bloco agrário constituído por três estratos 

sociais: a grande massa camponesa, amorfa e desagregada; os intelectuais da pequena e média 

burguesia rural e, por fim, os grandes proprietários de terra e os grandes intelectuais” 

(GRAMSCI, 1987, p. 155). 
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Para Gramsci (1987) o estrato médio dos intelectuais recebia da base camponesa o impulso 

para sua atividade política e ideológica. Os grandes proprietários e os grandes intelectuais 

centralizam e dominam o conjunto destas manifestações, respectivamente, nos campos 

político e ideológico. Afirma ainda que é no plano ideológico que a centralização se dá com 

maior eficácia e precisão. 

 Em consequência disto, Benedeto Croce e Giustino Fortunato, dois dos mais influentes 

intelectuais italianos, ambos originários da região meridional, apontados como pedras 

angulares do sistema meridional, são consideradas por Gramsci, também, as maiores figuras 

da reação italiana.  O camponês meridional estaria ligado ao grande proprietário de terra por 

meio do intelectual, o que formaria um grande bloco agrário que, em seu conjunto, 

funcionaria como guardião do capitalismo setentrional e dos grandes bancos. 

Franco de Felice e Valentino Parlato (1997) afirmam que o artigo Alguns temas da questão 

meridional constitui um ponto de inflexão das formulações de Gramsci num momento em 

que o movimento operário e o Partido Comunista da Itália passaram a sofrer uma feroz ação 

reacionária do governo fascista. No referido artigo estaria contida a gênese das formulações 

que seriam desenvolvidas por Gramsci nos Cadernos do Cárcere, sobre os intelectuais e sobre 

o Estado. 

Sônia Regina de Mendonça (2011) considera que a conjuntura sócio-política italiana diante da 

ascensão do fascismo teria suscitado no “filósofo e militante” a necessidade de explicar a 

adesão do superexplorado campesinato meridional ao “culto” a Mussolini. Esta teria sido a 

motivação que levara Gramsci a refletir sobre as peculiaridades do Estado capitalista. 

Em seu trabalho A história dos grupos sociais subalternos, escrito no ano de 1934, Gramsci 

retoma sua análise do problema agrário e camponês, buscando enfocar sua dinâmica de 

atuação na estrutura política e social da Itália no final do século XIX. Toma como ponto de 

partida a repercussão de alguns eventos relacionados à atividade de Davide Lazzaretti, líder 

camponês italiano condenado a morte porque esteve a frente de um movimento de 

camponeses, na região Toscana.  

Argumenta que tal movimento se caracterizava por uma tendência subversivo-popular-

elementar que encontrava ambiente favorável ao seu desenvolvimento entre os camponeses 

devido ao abstencionismo político clerical e do fato de que as massas rurais, diante da 

ausência de partidos regulares, buscassem dirigentes locais que emergissem da própria massa, 

misturando religião e fanatismo ao conjunto de reivindicações que, de forma elementar, 

fermentavam no campo. 
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Para Gramsci, a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desagregada e 

episódica, pois sua unificação seria continuamente rompida pela ação dos grupos sociais 

dominantes. Por sofrerem as iniciativas dos grupos sociais dominantes, os grupos sociais 

subalternos se encontrariam em estado de defesa. A história dos grupos subalternos é muito 

complexa, pois está relacionada a repercussões diversas, em toda a área dos grupos 

subalternos em seu conjunto e aos comportamentos dos grupos dominantes. Na relação entre 

os grupos subalternos, afirma: 

 

Entre os grupos subalternos, um exercerá ou tenderá a exercer a hegemonia 

através de um partido, e é preciso estabelecer isto, estudando também o 

desenvolvimento de todos os partidos, por incluírem elementos dos grupos 

hegemônicos ou dos grupos subalternos que sofrem tal hegemonia. 

(GRAMSCI, 2002, 140).  

 

Gramsci assevera que a unidade histórica das classes dirigentes seria a história dos Estados e 

dos grupos de Estado, que ela se constitui como resultado concreto das relações orgânicas 

entre Estado ou sociedade política e sociedade civil. As classes subalternas não são unificadas 

e não poderiam se unificar enquanto não puderem se tornar Estado, estando por isto, sua 

história entrelaçada à da sociedade civil (GRAMSCI, 2002).  

Com a repressão fascista desatada a partir de 1926, em consequência da qual Gramsci fora 

preso, o movimento operário e revolucionário na Itália amarga mais uma derrota. Com o 

esfacelamento do PCI sua intervenção política entre as massas camponesas e operárias é 

desarticulada. Gramsci é libertado somente em 1937, já com graves problemas de saúde, 

morrendo logo em seguida. Deixa os manuscritos do período de cárcere, nos quais se esforçou 

para produzir formulações teóricas que pudessem contribuir para a compreensão da realidade 

italiana e para a retomada da luta revolucionária na Itália. 

 

Mao Tsetng e a revolução chinesa 

Na China, a última dinastia, Ching, teve fim no ano de 1911, dando lugar a fragmentação do 

Poder dinástico. Nas vastas regiões interioranas surgiram governos de poderosos senhores de 

terras, que possuíam forças militares próprias. Os denominados Senhores da Guerra 

mantiveram seu domínio até o final da década de 1920.  

O Partido Comunista da China (PCCh) foi fundado em 1921 e tomou parte nas Expedições ao 

Norte para lutar contra os Senhores da Guerra e estabelecer uma centralização administrativa 

de todo o território chinês, em aliança com o kuomitang, Partido Nacionalista, a época 

liderado por Sun Yat-sem. Com a morte de Sun Yat-sem, Chiang Kai-shek assume a direção 
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do Kuomitang e rompe a aliança com os comunistas, passando a persegui-los e promovendo 

matanças. 

Diante dos insucessos das tentativas de insurreições em algumas cidades e das perseguições 

do Kuomitang, os membros do Partido Comunista da China se deslocam para o campo. A 

China era um país cuja maioria inconteste da população era camponesa e o trabalho político 

realizado pelo PCCh passou a se concentrar nas áreas rurais, mobilizando as massas 

camponesas. 

A linha política desenvolvida pelo PCCh consistia em mobilizar as massas camponesas em 

torno de um programa de distribuição aos camponeses das terras tomadas dos latifundiários, 

seguida pela conformação de um poder local, a partir do qual se estabelecesse o Poder 

Político.  O aprofundamento do trabalho político deu origem às bases de apoio 

revolucionárias, nas quais os comunistas estabeleciam a direção a partir de aliança entre 

operários e camponeses. A revolução agrária se expandiu entre os anos de 1927 e 1931, 

porém a estrutura estatal ainda se encontrava nas mãos do Kuomintang, quando o Japão 

invade a Manchúria, no nordeste da China.  

Com a invasão japonesa, a linha do PCCh é adaptada em função do combate a ocupação 

estrangeira, adotando a linha de frente única contra o Japão e passa a estabelecer as bases de 

apoio anti-japonesa. Na fase da guerra anti-japonesa a aliança para derrotar o invasor 

determina que a frente seja ampliada e as bases revolucionárias não expressam apenas o poder 

dos operários e camponeses, a pequena burguesia e setores da burguesia nacional que 

combatem pela libertação, passando a ter contemplados seus interesses nas bases de apoio que 

se constituem enquanto um novo Estado.  

A fase de guerra de libertação nacional acaba em 1945, com o fim da segunda guerra mundial 

e a derrota do Nazi-fascismo, momento em que as forças comunistas já haviam estendido o 

Novo Poder de Estado às vastas áreas do território chinês. Com a expulsão e a rendição do 

Japão, o Kuomitang se volta ao objetivo de destruir as bases revolucionárias. Inicia-se a 

guerra civil que termina em 1949 com o triunfo dos comunistas. 

Ao longo de anos, a luta armada revolucionária dirigida pelo Partido Comunista da China 

estabeleceu Bases de Apoio Revolucionárias, onde se organizaram governos revolucionários, 

como expressão da ditadura conjunta das classes revolucionárias, o proletariado, o 

campesinato pobre principalmente, a pequena e média burguesias urbanas. Numa concepção 

de tomada e do estabelecimento do Poder que seguiu o caminho do campo à cidade, em que o 

novo Estado foi sendo expandido até abarcar o conjunto da nação chinesa. 
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No conjunto da obra de Mao Tsetung, a questão agrária e camponesa é abordada em grande 

número de seus escritos, entretanto como síntese de suas formulações desenvolvidas ao longo 

de mais de duas décadas, destacamos dois textos. O primeiro, intitulado Análise de classes da 

sociedade chinesa, do ano de 1939, e o segundo intitulado Sobre a Nova Democracia, do ano 

de 1940.  

Ambos são escritos já no período da guerra anti-japonesa, embora a linha política tenha sido 

adaptada em função da nova realidade, a questão agrário-camponesa e a mobilização das 

massas camponesas persistiram como eixos centrais do processo revolucionário. Estes dois 

textos contém a análise sobre o caráter da sociedade chinesa; as tarefas e métodos pelos quais 

se estabeleceu a aliança entre as classes revolucionárias, particularmente entre a classe 

operária e o campesinato; bem como as tarefas e etapas pelos quais se foi destruindo o velho 

Estado e construindo o novo.   

Em Análise de classes da sociedade chinesa, no qual procura definir o caráter da sociedade 

chinesa e a composição de classes correspondente, partindo da análise das contradições da 

realidade histórico-social da china, compreendendo-a como uma sociedade semicolonial e 

semifeudal, o autor considera: 

 

É uma revolução democrático-burguesa ou uma revolução socialista 

proletária? De cara é a primeira e não a segunda. Posto que a sociedade 

chinesa é colonial, semicolonial e semifeudal, que os inimigos principais da 

revolução chinesa são o imperialismo e as forças feudais, que as tarefas da 

revolução chinesa consistem em derrocar a estes dois inimigos principais por 

meio de uma revolução nacional e democrática, que nesta revolução também 

a burguesia toma parte em certos períodos, e que, inclusive quando a grande 

burguesia trai a revolução passando a ser inimiga sua, o fio da revolução 

segue dirigido contra o imperialismo e o feudalismo e não contra o 

capitalismo e a propriedade privada capitalista em geral, dado tudo isto, a 

revolução chinesa na presente etapa não é, por seu caráter, socialista 

proletária, senão democrático-burguesa. (TSETUNG, 1979, p. 301). 

 

Entretanto, embora o caráter seja democrático burguês, esta só pode ser dirigida pelo 

proletariado e teria uma essência diferente, daí que estabelece que fosse uma revolução 

democrática de novo tipo. "Este é o tipo de revolução que se desenvolve atualmente na China 

e em todas as colônias e semicolônias, e o denominamos revolução de nova democracia” 

(TSETUNG, 1940). A revolução de nova democracia pertenceria à revolução proletária 

mundial se opondo resolutamente ao imperialismo e ao capitalismo internacional. 

Com a formulação da revolução de nova democracia além da solução de um problema teórico, 

buscou-se um meio concreto através do qual se pudesse modificar a estrutura agrária a partir 
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da mobilização das massas camponesas e ao mesmo construir um novo Estado que fosse 

expressão da aliança operário-camponesa e das demais classes oprimidas pelo imperialismo. 

Desta maneira, as tarefas da revolução de nova democracia seriam: 

 

No político, propõe-se a implantar a ditadura conjunta das diversas classes 

revolucionárias contra os imperialistas, os colaboracionistas e os 

reacionários e se opõe à transformação da sociedade chinesa numa sociedade 

de ditadura burguesa. No econômico, tem como propósito nacionalizar o 

grande capital e as grandes empresas dos imperialistas, os colaboracionistas 

e os reacionários; distribuir a terra da classe latifundiária entre os 

camponeses [...]. (TSETUNG, 1940[2006]) 

 

O cumprimento de tais tarefas que, para Mao Tsetung, só poderiam ser obtidas com a direção 

do proletariado, estaria ao mesmo tempo estabelecendo as condições para a construção do 

Estado socialista. Assim, afirmava que a revolução na China teria duas etapas: a revolução 

democrática e a revolução socialista. A primeira etapa teria como objetivo criar uma 

sociedade independente e democrática, “enquanto que a segunda visa impulsionar a revolução 

para adiante a fim de construir a sociedade socialista” (TSETUNG, 1940 [2006]).  

Portanto, nas formulações de Mao Tsetung a revolução fora concebida em duas etapas, porém 

não dissociadas. Correspondente a isto, apresentava uma concepção da construção do Estado 

socialista e do conjunto de classes em seu interior, também em duas etapas, a primeira como 

ditadura de classes revolucionárias e a segunda como ditadura do proletariado.  

 

Conclusão 

 

Quanto às semelhanças entre as formulações teóricas e políticas podemos afirmar que Mao 

Tsetung e Gramsci concordam em relação ao fato de entenderem o problema agrário como 

questão fundamental para o processo revolucionário, partindo da concepção da Internacional 

Comunista do caráter nacional da revolução e da importância das massas camponesas para a 

tomada e manutenção do Poder, bem como da construção do Estado socialista.  Concordam, 

também, com a necessidade da hegemonia da classe operária dentro do processo 

revolucionário.  

Quanto às divergências, em relação ao trabalho com as massas camponesas, Mao Tsetung, via 

o processo revolucionário da China dividido em duas etapas: uma etapa democrática  e outra 

socialista. Na etapa democrática a questão agrária consistia no elemento central e dela 

decorria a formulação da linha política da revolução agrária. 
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A formulação da revolução agrária estabelecia que a tomada de terras dos latifundiários e sua 

distribuição entre as massas camponesas cumpriria um duplo caráter estratégico, o primeiro 

de enfraquecer economicamente os latifundiários e, por consequência, o seu poder político e, 

o segundo, de ir estabelecendo o poder parte por parte, através da criação das bases de apoio.  

Neste tema, Gramsci compreendia a revolução numa única etapa socialista na qual um dos 

objetivos deveria ser a solução do problema agrário-camponês, como parte da questão 

nacional. Embora concordasse com divisão das terras dos latifundiários e sua entrega aos 

camponeses, o revolucionário italiano via a elevação da consciência e da compreensão do 

programa comunista pelas massas camponesas como a principal tarefa do PCI entre as massas 

camponesas.  

Gramsci considerava que somente em um Estado socialista, contando com o apoio do 

proletariado industrial, voltado a atender as necessidades técnicas da produção no campo, se 

poderia promover o progresso material do campo e das massas camponesas.   

Mao Tsetung enxergava as áreas rurais como palco principal dos embates durante o período 

inicial da luta pela tomada do poder, segundo a estratégia de cercar a cidade desde campo e 

por fim toma-la.  Gramsci considerava impossível triunfo da revolução sem a adesão das 

massas camponesas, mas via papel estratégico nos centros urbanos onde se concentrava a 

classe operária. Defendia que as insurreições nas cidades deveriam ser acompanhadas por 

insurreições nas áreas rurais.  

Em relação à questão do Estado, na sociedade chinesa, Mao Tsetung defendia que as forças 

feudais constituíam os elementos mais atrasados dentro de uma composição de classes  com 

uma burguesia atada ao imperialismo que exerciam a dominação sobre operários, 

camponeses, pequena burguesia, tanto a urbana quanto a rural, e mesmo de setores de uma 

burguesia nacional. 

Para Mao Tsetung, dentro do processo revolucionário as contradições se modificam, o que faz 

com que a frente única se modifique também, a aliança inicial entre o proletariado e o 

campesinato amplia-se na conformação do novo Estado, que se estabelece como ditadura 

conjunta de classes revolucionárias. Numa etapa posterior, porém, diretamente ligada a esta, 

seria estabelecido um Estado socialista de ditadura do proletariado.  

Na análise de Gramsci, havia, na esfera da nação italiana, um Estado burguês unitário, nele 

atuaria um bloco agrário, que tem na região meridional seu aspecto mais conservador e de 

maior influência em nível nacional. Este bloco agrário centralizaria política e ideologicamente 
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manifestações das massas camponesas e os intelectuais teriam um aspecto destacado nesta 

dominação ideológica.  

Para desestruturar o Estado burguês unitário seria necessária a conformação de um bloco 

histórico composto pela classe operária e campesinato, sob hegemonia da classe operária, para 

isto intelectuais teriam um papel fundamental organizando e difundindo o programa e a 

politica da classe operária cumprindo a tarefa de preparar as massas de operários e 

camponeses para a tomada do Poder de Estado. Aprofundar o debate sobre os desdobramentos 

destas formulações e contribuições é inquietação para novos mergulhos na produção dos 

autores estudados 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

GRAMSCI, Antônio. Caderno 25 (1934): Às margens da história (História dos grupos sociais 

subalternos). In.: ______.Cadernos do Cárcere, Volume 5. Rio de Janeiro. Civilização 

Brasileira, 2002. 

GRAMSCI, Antônio. Alguns temas da questão meridional. In.: ______. A Questão 

Meridional. São Paulo. Paz e Terra, 1997.  

GRAMSCI, Antônio. Informe sobre o III Congresso (Lyon) do Partido comunista da Itália. 

In.: ______. A Questão Meridional. São Paulo. Paz e Terra, 1997.  

GRAMSCI, Antônio. O sul e o fascismo. In.: ______. A Questão Meridional. São Paulo. 

Paz e Terra, 1997.  

LENINE, Vladmir Ilitch. Teses para o II Congresso Internacional Comunista. In: ______. 

Obras escolhidas – Volume III. São Paulo, Alfa Omega, 1979. 

MENDONÇA, Sônia Regina de. A pesquisa sobre Estado e Poder: balanço historiográfico. 

In.: SILVA, Carla Luciana; CALIL Gilberto Grassi; KLING, Paulo José (orgs). ESTADO E 

PODER: QUESTÕES TEÓRICAS E ESTUDOS HISTÓRICOS. Cascavel: Edunioeste, 

2011. 

NÚCLEO DE ESTUDOS DO MARXISMO-LENINSMO-MAOÍSMO. A longa marcha – 

recordações. Rio de Janeiro. Edições Seara Vermelha, 2011. 

TSETUNG, Mao. Análise de classes da sociedade chinesa. In.: obras escolhidas – volume II. 

São Paulo. Alfa-Omega, 1979. 

TSETUNG, Mao. Sobre a nova democracia. In.: Problemas - Revista Mensal de Cultura 

Política, nº 20, agosto-setembro de 1949, Publicação do Partido Comunista do Brasil. 

Transcrição e HTML: Fernando A. S. Araújo, novembro 2006. Disponível em: 

www.marxists.org/portugues/mao/1940/01/15.htm. Acesso em: 08/de agosto/2014. 

 

http://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm
http://www.marxists.org/portugues/mao/1940/01/15.htm


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
340 

 

 
GT 7 

 

Desenvolvimento 

Regional:  

 

As contradições entre o 

regional e o nacional 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
341 

 

LIMITES E CONTRADIÇÕES DO NOVO-DESENVOLVIMENTISMO - reflexões a 

partir do estudo sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003-2006) 

 

André Pereira Guiot
1
 

 

Resumo 

 

O trabalho visa apresentar as tensões e embates acerca da elaboração do projeto novo-

desenvolvimentista no interior do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) 

durante o primeiro mandato de Lula da Silva (2003-2006). Valendo-nos das atas das reuniões 

plenárias do Conselho, traçamos, de forma bastante sumária, as proposições mais abrangentes 

dos conselheiros para a retomada do crescimento econômico do país as quais, reivindicando a 

herança furtadiana, não postulavam, na prática, desafiar ou romper em definitivo com as 

premissas que sustentavam o modelo de crescimento neoliberal inaugurado durante os anos 

1990. 

 

1.0 - Introdução 

Indubitavelmente o trato sobre a temática do “desenvolvimento” ou do “crescimento” 

econômico e social permeou o conjunto de preocupações que esteve presente nos debates, 

eventos e documentos do CDES. Contudo, a imprecisão na definição desses termos era de 

fato uma regra, situação agravada na ausência absoluta de uma conceitualização precisa e 

rigorosa. A rigor, “crescimento” ou “desenvolvimento” apareciam sempre acompanhados de 

epítetos como “sustentado”, “com equidade”, “com inclusão social”, “com distribuição de 

renda”, dentre outros mais ou menos equivalentes, o que contribuía e traduzia um certo abuso 

e despreocupação por parte daqueles que deveriam não apenas entender, mas dominar seu 

conteúdo.  

A utilização de uma terminologia imprecisa, indiscriminada e indiferenciada, contudo, não 

expressava incertezas e vacilações quanto ao horizonte ou ao rumo desejado (o 

desenvolvimento do capitalismo), se bem que o caminho, obviamente, não estava previamente 

definido, ou, de outra forma, o embate travado em tal empreitada aparecia como expressão 

das limitações orquestradas pelo próprio governo, principalmente no que se refere à política 

macroeconômica, mas também ao atendimento de outras importantes demandas, motivando 

severas críticas e tensões internas. Uma amostra destes embates será exposta aqui a partir de 

documentação interna do CDES, revelada por meio das Atas das Reuniões Plenárias durante o 

primeiro mandato de Lula da Silva. 

                                                           
1
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2.0 - A reivindicação pela influência furtadiana 

 

A mais importante referência teórica, ao menos no plano do discurso, sobre o tema do 

desenvolvimento no CDES foi Celso Furtado. No dia 5 de agosto de 2004, o CDES 

promoveu, sob a coordenação de Jaques Wagner, secretário-executivo da Secretaria do 

Conselho (SEDES) à época, a Mesa Redonda denominada “Diálogo Social, Alavanca para o 

Desenvolvimento”. Neste evento, participaram o presidente Lula da Silva, conselheiros, 

ministros de Estado e do alto escalão do governo e convidados estrangeiros, dentre os quais se 

destacaram Maria João Rodrigues (Assessora da Presidência da União Europeia), Roger 

Briesch (Presidente do Comitê Econômico e Social da União Europeia) e Julian Ariza Rico 

(Vice-presidente do Conselho Econômico e Social da União Europeia). A abertura da 

solenidade, contudo, ficou a cargo do economista e professor Celso Furtado que, devido à 

debilidade de seu estado de saúde, remeteu à plenária do evento um vídeo gravado acerca dos 

“rumos do desenvolvimento” no Brasil recente. Nele, Celso Furtado dizia que  

 

A distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento é uma questão 

que muito me apaixona. Fui quem primeiro formulou este problema, o que 

significa crescimento e o que significa desenvolvimento, mostrando que 

quando se fala desenvolvimento se introduziu o social e o político. Não se 

fala de desenvolvimento senão a partir do social, ao passo que se fala de 

crescimento econômico a partir dos dados estatísticos: PIB; renda nacional; 

exportações. Não precisa do social. Você pode ter crescimento econômico 

bastante forte, como o Brasil teve durante 30 anos seguidos, com 

crescimento de 7% ao ano, um crescimento extraordinário, com pouco 

desenvolvimento, desenvolvimento quase nulo, porque o sistema, a estrutura 

do sistema, não favorecia a abordagem dos problemas sociais (SEDES, 

2004: 21, grifos meus). 
 

A fala de Furtado é trazida aqui porque ela sempre foi lembrada e reverenciada dentro do 

Conselho. Desenvolvimento incluiria, neste diapasão, a necessariamente de diminuição de 

desigualdades sociais. Como veremos, a partir da Agenda Nacional de Desenvolvimento 

(AND), construída no CDES entre 2004 e 2005, toda e qualquer política pública a ser 

formulada e adotada pelos ministérios deveria contemplar este critério básico: a “redução das 

iniquidades”. Já o crescimento, ainda segundo Furtado, também seria essencial, mas “saber 

que você pode ter crescimento sem desenvolvimento, (...) gerando concentração de renda e 

riqueza (...). Por isso, a orientação deve ser a seguinte: se não avança na criação de 
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emprego e na distribuição de renda, estamos andando para trás”, arrematando que “a 

última batalha a perder é a do emprego” (idem: 21-22, grifos no original). 

A “batalha do emprego”, porém, deveria ter efeito sobre a oferta, assegurando-lhe 

sustentabilidade. Não se tratava de frentes de trabalho, mas de empregos “que criem riqueza, 

que incidam na produção” (idem: 23). O crescimento da oferta, entretanto, demandaria 

regulação, evitando a inflação e assim exigiria “planejamento de qualidade, sofisticado”.  Para 

sair da “enrascada” dada pela “enorme capacidade potencial de oferta e uma enorme demanda 

reprimida”, o economista advogou a necessidade de “ter o Estado articulado com a classe 

empresarial. Com planos de obras públicas, de investimentos e o empresariado disposto a 

aceitar riscos” (idem: 24). Era preciso, portanto, uma “intervenção do Estado, no sentido de 

aumentar os investimentos, de forçar a sociedade a investir mais. O desenvolvimento é uma 

construção da sociedade, mas é preciso que ela tenha vontade de fazê-lo” (idem: 22, 

grifos no original). 

A estratégia furtadiana autodesignada de “desenvolvimento autêntico” - “quando o 

crescimento cria emprego, distribui a renda, melhora o perfil da estrutura social” – se 

colocava de encontro à ortodoxia do governo Lula da Silva que, “arrastado por uma inércia”, 

firmava “uma linha econômica tradicional e muito rigorosa”. Furtado lembrou que “o pessoal 

do mundo do negócio e todos estão convencidos de que esta é uma política definitiva, que não 

há alternativa, não há espaço para mudar”, advertindo que “será grave se estivermos mesmo 

amarrado a essa trajetória. Digo isto como uma reflexão para o Presidente Lula” (idem: 23). 

Terminou sua mensagem apelando à necessidade de se ter “confiança no futuro”, “otimismo” 

e “coragem política”, postas “a serviço das autênticas causas do povo brasileiro” (idem: 24). 

Neste conciso registro da explanação de Furtado no evento do CDES, procuramos destacar 

elementos político-econômicos recorrentes nos documentos e atas do Conselho: 

desenvolvimento como expressão do crescimento econômico pari passu ao combate ou 

diminuição das disparidades sociais; o retorno da importância do planejamento estrutural do 

Estado como mecanismo de prospecção e análise presente e construção de referenciais 

futuros;
1
 desatar a demanda reprimida via investimentos do setor público e privado 

(articulação Estado-empresariado); empreender esforços na criação de empregos formais e na 

                                                           
1
 “Planejar o presente e o futuro do país passou a ser coisa do passado. Como você pode dirigir uma sociedade 

sem saber para onde vai? O mercado é que decide tudo. O país passou a ser visto como uma empresa. Isso é um 

absurdo” (SEDES, 2004: 20). No documento da AND aparecem como requisitos para sua implementação: “A 

capacidade de ação coordenada e integrada dos governos; operação, em sintonia fina, dos Poderes da República; 

estratégica coordenação estatal-privada; uma política macroeconômica (monetária, cambial, fiscal – tributária) 

concebida e executada de forma consistente com os objetivos da Agenda” (CDES, 2010: 16) 
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criação de renda como mecanismos simultâneos de estímulo ao desenvolvimento (“colocar o 

social à frente de tudo”); crítica à “ortodoxia” (“a economia feito empresa”) onde a economia 

se afasta da política (“os bancos centrais passam a ser respeitáveis porque são dirigidos pelos 

que são de fora dos governos, de fora da política”); reconhecimento e crítica à adoção de 

continuidade de modelo macroeconômico no governo Lula da Silva; crença num capitalismo 

“desenvolvido” e “humanizado”, onde a “fé”, o “otimismo”, a “confiança”, a “vontade e 

coragem política” aparecem como requisito prévio e, sobretudo ideológico, posto que 

obliteram as análises das relações sociais de produção capitalistas calcadas na luta de classes, 

na exploração e expropriação histórica dos trabalhadores, e se convertem num subjetivismo 

genérico, numa “vontade geral” abstrata, horizontalizando lutas, reivindicações, projetos e 

expectativas, numa direção supostamente unívoca e universal, porque “nacional”. 

 

3.0 - A formulação “desenvolvimentista” no e do CDES – embates e tensões 

 

Na 13ª Reunião Plenária do CDES, em 25 de agosto de 2005, José Carlos Braga, professor de 

economia da Unicamp, foi um dos três conselheiros responsáveis pela apresentação da 

primeira versão da Agenda Nacional de Desenvolvimento para Conselho.
1
 Nesta ocasião, o 

conselheiro fez referência à influência direta de Furtado na construção da Agenda: 

 

O primeiro tópico que eu gostaria de usar como referência é aquele que diz 

respeito direto à própria noção de desenvolvimento que tem norteado os 

trabalhos das diversas instâncias e pessoas que têm discutido essa 

Agenda Nacional de Desenvolvimento. O próprio ministro Jaques Wagner 

entrevistou, um pouco antes da morte, o Ministro Celso Furtado, e o 

documento da Agenda Nacional de Desenvolvimento traz uma referência 

explícita a ele quando faz referência a uma série de aspectos fundamentais 

do pensamento do professor Celso Furtado. Um exemplo é o capítulo a 

supostos, requisitos e transição, que diz o seguinte: “entendem o 

desenvolvimento nacional como um complexo processo de mudança 

estrutural que se dá em múltiplas dimensões”. (...) E continua “como 

afirma Celso Furtado, inequivocamente o desenvolvimento é, antes de 

tudo, um ato de vontade coletiva, do desejo do governo e de todas as 

forças sociais empenhadas em construir um outro país”. Portanto, 

pensamos que (...) essa proposta da Agenda significa dizer que o tema do 

desenvolvimento volta à pauta da sociedade brasileira (ATA da 13ª Reunião 

Plenária do CDES, p. 3, grifos meus). 

 

Em sua exposição, Braga aludiu ainda que a sociedade e as políticas governamentais nos 

últimos anos pautaram-se pela busca de estabilidade de preços, muito em função do longo 

                                                           
1
 Os outros dois conselheiros foram Clemente Ganz Lúcio (Dieese) e Horácio Piva (Fiesp). 
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ciclo inflacionário vivenciado pelo país. Entretanto, ressaltou o conselheiro, “é chegada a hora 

de retomar a senda do desenvolvimento, rediscutir as sendas do desenvolvimento, os rumos 

do desenvolvimento no País” (idem), o que traria a necessidade de planejamento, envolvendo 

“uma vinculação das ações de governo, tanto no curto, no médio ou no longo prazos”: 

 

Há uma percepção de grande parte dos conselheiros de que não se trata de 

tocar a política econômica, dita de curto prazo, a política fiscal, a política 

monetária e a política cambial e deixar que no longo prazo se resolverá, 

necessariamente, o desenvolvimento. (...) não basta dizer que essa política 

monetária seja consistente com o crescimento, porque a questão numa 

economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento, como nós sabemos, não 

é só crescer. O Brasil já teve taxas de crescimento bastante expressivas na 

década de 60, na década de 70. Entretanto, várias marcas do 

subdesenvolvimento não foram resolvidas. O professor Celso furtado morreu 

enfatizando isso. A superação de marcas estruturais do subdesenvolvimento 

requer algo além do crescimento, requer que seja feita a pergunta: qual 

crescimento? Qual estilo de crescimento? Qual a composição do gasto 

público? Qual será o comportamento do emprego? Que estrutura tributária 

será essa? (...) Haverá um sistema de financiamentos que permitirá o 

alongamento de prazos e o barateamento do custo de capital para que o 

empresário possa investir de maneira mais progressiva? Essas perguntas são 

relevantes e transcendem o mero âmbito de saber o quanto vai se mover a 

taxa de juros, (...) o câmbio e o superávit primário (...) (idem). 
 

O pano de fundo era o de que a construção do desenvolvimento requeria adoção de políticas 

imediatas, principalmente àquelas voltadas ao arrefecimento da austera política econômica 

administrada por Palocci e Meirelles – elevadas taxas de juros e de câmbio e megassuperávits 

primários -, sem, contudo, pudesse ameaçar a estabilidade econômica por meio do retorno do 

“imposto inflacionário”, argumento este bastante utilizado e aceito por ambos os lados 

(governo e conselheiros), considerado “um ganho para toda a sociedade, principalmente para 

os setores mais vulneráveis”. Neste ponto específico, tratava-se, especialmente para os setores 

empresariais, mas não apenas para eles, de acelerar o ritmo da “descompressão” da política 

econômica até então em vigor, considerado excessivamente cauteloso, aliado, entre outras 

medidas, à implementação de um conjunto de reformas e de uma política industrial. Ciente 

das pressões havidas sobre estas questões, Lula da Silva se pronunciava no CDES como 

fiador da política econômica, na esteira do possibilismo: 

 

A nossa política econômica talvez não seja a política econômica do sonho do 

Palocci, do meu sonho, do sonho do Tarso ou do Guido e de vocês. Mas é a 

política econômica que nós temos consciência que é possível fazer nesse 

momento. Alguns apressados que cobram mais rapidez, oito meses atrás 

imaginavam o desastre no país (ATA da 4ª Reunião Plenária, 4 de setembro 

de 2003, p. 7). 
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Junto a isso, ou melhor, simultaneamente, temáticas e propostas voltadas ao médio e longo 

prazos estavam presentes nas intervenções das reuniões plenárias, sobretudo nos documentos 

de orientação estratégica, na direção da elaboração de um projeto que reaprimorasse a 

expansão da acumulação capitalista no Brasil, cujas tarefas seriam de difícil implementação se 

as pautas de curto prazo requeridas não fossem ajustadas e mantidas na direção julgada 

correta. O imediatismo e o que poderia parecer como um certo etapismo por parte dos 

gestores da política econômica governamental eram contrastados por aquilo que os 

conselheiros consideravam constituir um projeto de desenvolvimento para o país, muito 

embora outros expressassem apoios mais ou menos velados, ou mesmo explícitos, à política 

oficial. Estes posicionamentos eram manifestados desde 2003 e permaneceram no CDES 

durante todo o primeiro mandato de Lula da Silva. 

A ideia central é que, uma vez resolvidas as questões que perturbam a 

agenda macroeconômica brasileira, a mesma pode deixar de ser alvo 

permanente das atenções quotidianas, que passam a se voltar para a 

constituição de elementos básicos para a retomada do crescimento 

econômico, rumo ao desenvolvimento com distribuição de renda. Este novo 

modelo passa por reformas de natureza microeconômica, favorecendo o 

investimento, os negócios, a ampliação dos mercados, o crédito e a 

produtividade da economia. (...) A ação coordenada do governo prevê a 

ampliação dos investimentos, a implementação da parceria público-privada, 

a desoneração tributária sobre máquinas e equipamentos, bem como a 

qualificação e a avaliação permanente dos resultados das políticas sociais 

(Ministro Palocci, ATA da 5ª Reunião Plenária, 10/12/2003, p. 4). 

Gostaria de ficar animada com os dados apresentados [pelo Ministro]. O 

Brasil real que aparece aponta uma situação distinta, especialmente com 

relação ao desemprego e à queda do salário. Se a economia terá crescimento 

baixo, então naturalmente vamos continuar tendo aperto fiscal, sem margem 

para muitos investimentos. Como vamos fazer redistribuição para o 

estabelecimento de políticas públicas se estamos tirando valor elevado da 

possibilidade de gasto do governo? (Conselheira Sonia Fleury, ATA da 5ª 

Reunião Plenária, 10/12/2003, p. 5). 

Os números apresentados evidenciam o êxito alcançado na estabilidade 

macroeconômica, na sustentabilidade fiscal, na sustentabilidade externa. 

Porém, esses são pré-requisitos não para o crescimento e sim para o 

endividamento sustentável. O Estado está transferindo recursos da sociedade 

para o setor financeiro. O Brasil cresce quando o Estado investe em 

produção e para isso tem que reduzir drasticamente seus gastos com o 

serviço da dívida. Há que se renegociar, há que se cancelar pelo menos uma 

parte desta dívida (Conselheiro Pedro Oliveira, ATA da 7ª Reunião Plenária, 

13/05/2004).
1
 

                                                           
1
 A renegociação da dívida foi também defendida na mesma reunião pelas conselheiras Lucélia Santos e Zilda 

Arns e pelo conselheiro Amarílio de Macedo. Palocci rechaçou categoricamente esta alternativa, alegando que 

“levaria a um aumento de risco para o nosso país e das taxas de juros de mercado (...) A má gestão ou a 

desistência de gerir o processo da dívida piora o produto dos países (...) e aumento da pobreza” . Ou em outro 

momento: “(...) nenhum país do mundo conseguiu resultados positivos renegociando dívidas. Normalmente, um 

país deixa de pagar uma dívida quando se desorganiza. (...) O perfil da dívida melhora com a redução do gasto 
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As intervenções dos conselheiros nas plenárias do CDES mostravam a existência de 

consistentes embates entre os condutores da equipe econômica do governo e parte 

significativa dos membros do Conselho, principalmente no que tange aos caminhos, 

instrumentos e ritmos defendidos para se alcançar o propalado desenvolvimento, e de 

discordâncias entre os próprios conselheiros. Até a 11ª Reunião Plenária do CDES, ocorrida 

em março de 2005, o ministro Antônio Palocci compareceu em sete ocasiões, sendo que em 

cinco delas para apresentar, debater e defender o mesmo tema: os rumos e resultados da 

política econômica do governo.
1
 Em nenhuma delas Palocci, por vezes acompanhado de 

Henrique Meirelles, logrou sucesso ou obteve razoável consenso, malgrado a posição de 

conselheiros, muitos vinculados ao setor bancário-financeiro, que teciam ponderações 

elogiosas quanto ao suposto êxito da política econômica, especialmente à estabilização 

macroeconômica com foco na inflação e nas contas públicas como as de Roberto Setúbal 

(Presidente do Itaú) e de Márcio Artur Cypriano (Presidente do Bradesco), expressas abaixo. 

Outros setores também se sentiam atendidos, como a da construção civil, cujo representante 

no CDES era Paulo Safady Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria de 

Construção (CBIC). 

 

Os mercados estão reagindo muito positivamente às medidas do Brasil. 

Existe grande confiança dos mercados sobre o cenário brasileiro, indicando 

perspectiva de crescimento. O FMI tem sido positivo para o Brasil no 

sentido de dar mais confiabilidade junto aos mercados. Olhando para frente, 

apesar de o país não precisar dos recursos, mesmo assim seria bom ter 

acordo renovado para manter confiança alta (Conselheiro Roberto Setúbal, 

ATA da 4ª Reunião Plenária, 4/09/2003, p. 9). 

O país está pronto para decolar. (...) As perspectivas para 2005 são 

animadoras: a médio e longo prazo a tendência é de queda da taxa Selic, os 

ganhos de escala e de produtividade dos bancos, e a menor volatilidade 

macro-econômica aponta para uma queda dos juros. E é o que todos nós 

esperamos (Conselheiro Marcio Cypriano, ATA da 10ª Reunião Plenária, 

10/11/2004). 

Queria inicialmente, ministro, dizer da minha satisfação de ter ouvido a 

palestra do nosso ministro Palocci, o entusiasmo com que ele falou da 

construção civil e dos programas e projetos que o Governo tem para frente. 

Se de um lado o mercado imobiliário encontrou o seu rumo, a Lei nº 10.931 

recentemente aprovada e sancionada pelo senhor Presidente da República 

traz um novo marco para o mercado imobiliário brasileiro. (...) Tenho 

certeza de que a intenção e o caminho são estes (...). Tenho muita convicção 

de que se investirmos e trabalharmos na questão da construção vamos 

realmente mudar o quadro social desse País. (...) tenho conversado muito 

                                                                                                                                                                                     
público, com equilíbrio fiscal. As negociações por decisão unilateral normalmente são traumáticas”. A proposta 

de auditoria e a renegociação da dívida foi retomada em outras ocasiões no âmbito do Conselho. 
1
 Antonio Palocci deixou o cargo de Ministro da Fazenda do governo Lula da Silva em 27 de março de 2006. 
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com o ministro Palocci, de que haverá agora um empenho, um esforço no 

sentido de um investimento também na área de infra-estrutura. Estou falando 

de saneamento, de habitação de interesse social, de saneamento em estradas, 

em portos, o que vai trazer benefícios para o País (Conselheiro Paulo Simão, 

ATA da 10ª Reunião Plenária, 10/11/2004, p. 45-46).  
 

De toda forma, os depoimentos de conselheiros “críticos” à política econômica expostos 

evidenciavam que a maioria dos conselheiros não se sentia satisfeita pela rigidez e severidade 

das medidas adotadas pela área econômica, seja porque anteviam que por meio delas as 

políticas públicas redistributivas estavam relegadas a um momento posterior (pós-ajuste), ou, 

quando atendidas no curto prazo, eram exíguas, seja porque algumas de suas demandas não 

estavam sendo atendidas ou, mesmo sendo, muitas eram parciais e implementadas com baixa 

celeridade (daí o ininterrupto tema das (micro)reformas ser constantemente cobrado pelos 

empresários), seja porque mobilizavam argumentos de que o “econômico” não poderia ser 

separado ou precedido do “social” nem do “político” e, portanto, não ser monopólio dos 

“técnicos” (base argumentativa, por exemplo, da demanda de “democratização” do Conselho 

Monetário Nacional - ampliação da sua composição pela inserção de “conselheiros da 

sociedade civil”).  

A 10ª Reunião Plenária caracterizou-se por numerosas e contundentes manifestações críticas 

deflagradas à política macroeconômica do governo. As críticas vieram de muitos segmentos 

nele representados, exceto, como vimos, do setor da construção civil e do setor financeiro, 

este último saindo em defesa ou do sucesso da política econômica, realçando a estabilidade e 

a inflação baixa e sob controle, ou do seu próprio setor, quando da acusação de aferição de 

lucros exorbitantes - denominado por Sérgio Haddad (Abong) naquela ocasião de “rentismo” 

-, tentando esquivar-se das altas taxas de juros praticadas em sua composição.  

Nesta reunião, a ofensiva direcionava-se não apenas à política macroeconômica, mas também 

aos seus beneficiários diretos: o setor financeiro, especialmente o bancário. A contenda 

circundava o tema dos elevados spreads bancários praticados na praça,
1
 os quais, segundo os 

conselheiros, contribuíam para o encarecimento do crédito para a “sociedade brasileira” e 

dificuldades de financiamentos, mas corroboravam para o aumento dos lucros dos bancos. 

João Vaccari Neto (Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo) expunha estudos que 

a CUT havia realizado sobre o assunto, concluindo que “é uma bi-tributação que os bancos 

fazem sobre os seus clientes na execução dos compromissos, seja para adquirir empréstimos, 

                                                           
1
 Spread bancário é simplesmente a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele 

mesmo paga ao captar dinheiro. No Brasil, mais de um terço do spread é lucro dos bancos, sendo os demais itens 

que o compõe o custo com despesas administrativas, impostos, depósito compulsório e a inadimplência.  
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abrir contas-correntes, usar um cheque, fazer um contrato de cheque especial etc”. Paulo Skaf, 

igualmente, apresentou numerosos dados que a Fiesp havia sistematizado, demonstrando que 

o spread bancário brasileiro consumia, em comparação à média da América Latina,  R$ 56 

bilhões a mais de gastos e isto significava “3,47% do nosso PIB que deixa de ir para 

investimento, que deixa de ir para consumo para ser gasto em pagamento de spread”. Em 

seguida, Sérgio Haddad ressaltou que “o spread bancário brasileiro é um dos maiores do 

mundo (...) analisando sua composição constata-se que é bastante alta a margem líquida dos 

bancos na sua atividade de intermediação financeira. Isso produz elevados lucros (...) é justo 

os bancos terem margens de lucros tão altas num País como o nosso?”. Luis Otávio Gomes, 

presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACEB), 

mas cuja trajetória ligava-se visceralmente ao setor usineiro, indagou: “existe de fato 

concorrência no setor financeiro brasileiro”? Zilda Arns (Pastoral da Criança) trouxe a 

discussão para o lado social: “por que o Governo não faz com que uma parcela do lucro 

líquido dos bancos passe a área social?”. 

Outras intervenções foram realizadas, inclusive as dos prepostos dos bancos, como Márcio 

Cypriano e Gabriel Ferreira,
1
 já mencionadas, acirrando o debate a um grau de tensão até 

então inédito no Conselho a ponto de Armando Monteiro Neto
2
 (presidente da CNI) declarar 

que “precisamos sempre ter muito cuidado, sobretudo o setor empresarial, nesta discussão 

para não parecer que estamos querendo antagonizar setores da própria comunidade 

empresarial e isso, evidentemente, não seria próprio”, apelando à manutenção da coesão e 

articulação político-ideológica empresarial. A preocupação do líder empresarial fazia sentido, 

e servia de alerta, afinal a agudização do debate poderia levar a uma situação-limite de futura 

ameaça de fraturas expostas na unidade interna da classe empresarial no âmbito do Conselho 

frente aos demais segmentos nele representados. Como se percebe, tal unidade passava pelas 

primeiras provações, ao menos no plano programático e intra-classe, sendo submetido 

novamente a provas no debate acerca da ampliação do Conselho Monetário Nacional. 

A tentativa de reviravolta foi feita na 11ª Reunião Plenária, ocorrida em março de 2005, onde 

o governo reuniu forças políticas e muita disposição argumentativa para acalmar os ânimos 

dos conselheiros por meio da exposição das realizações econômicas e sociais do governo até 

                                                           
1
 Diretor da E. Johnston Representação e Participações S.A, holding que controlava o Unibanco, além de ter sido 

Presidente da Febraban e de outras entidades do setor financeiro, como a CNF – Confederação Nacional das 

Instituições Financeiras e a CONSIF – Confederação Nacional do Sistema Financeiro. 
2
 Entre 2003 e 2010, Armando Monteiro Neto não foi, a rigor, conselheiro do CDES. Sua presença nas reuniões 

plenárias se dava na condição de “convidado especial permanente”. 
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aquele momento. Para tanto, estavam presentes na composição da mesa o próprio Presidente 

da República, os ministros Antonio Palocci, José Dirceu, Luiz Fernando Furlan e, como era 

de praxe, o secretário-executivo do CDES Jaques Wagner. Foi uma verdadeira enxurrada de 

apresentações de supostas conquistas, avanços e melhorias na área do PIB, emprego, 

vulnerabilidade externa, exportações, comércio exterior e balança comercial, dívida pública, 

política de crédito (especialmente o consignado) e habitacional, “melhoria do ambiente de 

negócios” por meio da aprovação de legislação apropriada, questão tributária, subsídios, 

incentivos e desonerações, infraestrutura, política industrial e também gastos públicos em 

programas sociais de transferências de renda, saúde pública, previdência social, educação, 

reforma agrária e agricultura familiar, dentre outros temas. 

4.0 - Limites e contradições do modelo de “desenvolvimento” requerido no CDES 

Entretanto, uma das intervenções que mais nos chamou atenção na 11ª reunião não foi a linha 

auto-legitimadora empreendida pelas autoridades mais destacadas do governo diante dos 

conselheiros, mas a do conselheiro Abílio Diniz, bastante reverenciosa, de certo, mas acima 

de tudo extremamente esclarecedora:  

 

A situação mudou! Mudou extraordinariamente, por acaso? É evidente que 

não foi por acaso, foi fruto de um trabalho realmente bem feito, 

principalmente no lado da condução da política econômica. Hoje 

praticamente não há mais margem para discussão sobre a política 

econômica do governo brilhantemente conduzida pelo Ministro Palocci. 

Se discute? Claro, se discutem algumas coisas que são importantes, como 

gostaríamos de ter uma taxa de juros mais baixa, discute-se o câmbio.  Eu 

mesmo algumas vezes discuto pontos, mas ninguém discute como estão os 

fundamentos da economia brasileira hoje, ninguém discute a conjugação 

de crescimento econômico com baixa inflação e superávit na balança de 

pagamentos. Poucas vezes o Brasil teve esta conjugação e esteve numa fase 

como a que estamos. (...) Agora, alguma coisa tem que ser vista pelo outro 

lado, pelo lado positivo. Além dos programas sociais, o combate à 

inflação, a estabilidade monetária favorece fundamentalmente a classe 

pobre (ATA 11ª Reunião Plenária, 10/03/2005, p. 23, grifos meus). 

 

A aludida clarividência do conselheiro não se relaciona ao julgamento positivo que ele fazia 

da política econômica do governo. Não é este o ponto. Trata-se de perceber que os 

fundamentos da política econômica não eram, em si, refratários do projeto de 

desenvolvimento que se buscava construir. O ponto chave era o questionamento à forte 

ortodoxia da política de estabilização em vigência, mais especificamente a subordinação das 

demais políticas públicas ao cumprimento do modelo de metas anuais de inflação a ser 

perseguido pelo Banco Central e suas consequências no contingenciamento de despesas para 
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as áreas sociais, já que a elevação da taxa de juros e o aumento do superávit primário 

redirecionavam recursos para o pagamento das dívidas públicas mobiliárias que, ao restringir 

a demanda e contrair a oferta, emperrava o “desenvolvimento social e econômico”. Estas 

considerações não são hipóteses abstratas, elas podem ser testadas a partir do recolhimento 

das falas dos próprios conselheiros, como as que se lê abaixo: 

 

Bom, eu acho que a sociedade brasileira tem vivido de forma cada vez mais 

intensa o debate sobre a questão crucial que é como compatibilizar as 

metas e as medidas econômicas de curto prazo com medidas de longo 

prazo que permitam e assegurem o desenvolvimento sustentável, do 

ponto de vista econômico, e a inclusão social e a redução das desigualdades. 

Esta questão tem amadurecido cada vez mais, e eu acho que esse 

amadurecimento se deve também ao sucesso da política econômica 

estabilizadora, e colocado a possibilidade de transitarmos para uma 

nova etapa, uma transição para um desenvolvimento sustentável 
(Conselheira Sonia Fleury, ATA 11ª Reunião Plenária, 10/03/2005, p. 05, 

grifos meus). 

 

Na linha da apresentação do Abílio, eu vejo que efetivamente a grande 

contribuição, a grande mudança que aconteceu na condução política do 

Brasil foi essa firmeza e coragem na busca de disciplina fiscal no 

Governo (Conselheiro Rodrigo Loures, idem: p. 26-27, grifos meus). 

 

Estamos perdendo uma grande oportunidade. Há uma teimosia tremenda em 

não se ajustar a política econômica. Eu não critico a política econômica 

como um todo, mas que há necessidade de ajustes e correções, há 

necessidade (Conselheiro Paulo Skaf, ATA da 15ª Reunião Plenária, 

01/12/2005, p. 18, grifos meus). 

Não importa que o governo mude, mas que a gente precisa ter claro que deve 

existir em determinados temas uma continuidade, para que não seja 

motivo de sobressalto a cada eleição. Eu falo isso principalmente na questão 

econômica, que eu acho que na mudança do governo do Presidente Fernando 

Henrique para o Presidente Lula surpreendeu a nós todos pela 

manutenção da questão econômica, pelo avanço na questão que deu a 

estabilidade. Ou seja, deu estabilidade, deu credibilidade para o Brasil. 

(...) Acho que o problema do Brasil hoje é um problema de velocidade, nós 

temos que dar velocidade. Não é mais um problema de direção é um 

problema de velocidade. E se a gente for capaz de manter (...) os 

fundamentos que regem a economia e não ter mais sobressaltos e puder 

tratar de questões estruturais importantes, (...) acho que a gente está indo a 

caminho de um futuro brilhante (...) (Conselheiro Carlos Jereissati, ATA da 

19ª Reunião Plenária, 24/08/2006, p. 06, grifos meus) 
 

Não é difícil perceber que não havia, a rigor, qualquer objeção explícita e direta ao principal 

instrumento adotado pelo governo Lula da Silva de estabilização macroeconômica: o regime 

de metas de inflação. Desejava-se compatibilizar ou ajustar tal regime, instrumentalizando-o 

frente aos desafios de crescimento econômico e da distribuição da renda, com baixa inflação, 

como pretensa mudança na estratégia ou no modelo de desenvolvimento, sem sequer afiançar 
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os requisitos mínimos necessários para o rompimento com a própria espinha dorsal da política 

econômica que diziam querer suplantar: compatibilizar e flexibilizar o regime de metas de 

inflação não significava superar duas das estruturas balizadoras do modelo neoliberal de 

desenvolvimento e acumulação capitalista - a estabilidade macroeconômica como pré-

condição para política de longo prazo e as reformas pró-mercado para a retomada dos 

investimentos privados (Carcanholo, 2010: 109). Na verdade, buscava-se um realinhamento 

tímido da política econômica (no curto prazo) como pré-condição estratégica de assunção de 

um novo modelo de desenvolvimento (no médio e longo prazos), provavelmente como 

aspiração de transição estrutural lenta entre os modelos.  

 

5.0 – Breve conclusão 

 

Como vimos, principal pomo da discórdia entre os conselheiros e o governo nunca foi a 

reversão (ou mesmo a revisão) das lógicas liberalizantes, desregulamentadoras, privatizantes e 

monetaristas do governo anterior – aliás proposta jamais anunciada no âmbito do Conselho -, 

muito menos o abandono da estabilização macroeconômica e as reformas pró-mercado (muito 

pelo contrário, tendo em vista que ambas eram requeridas de forma recorrente e veemente nas 

reuniões plenárias), e sim o então considerado incômodo aperto da política monetária 

restritiva e contracionista na escala que estava sendo praticada e na prioridade que assumia 

ante os demais compromissos, especialmente os da área social.  

Para muitos conselheiros, a ortodoxia monetária inviabilizava a alocação de recursos 

auferidos pelo Estado para a “decolada” do “desenvolvimento com inclusão social”, via 

políticas indutivas e promotoras do “setor produtivo”, via políticas redistributivistas de 

combate à desigualdade, onde ambas retro-alimentar-se-iam num provável e desejável ciclo 

virtuoso no médio e longo prazo. Mas, para tanto, era preciso “estancar o arrocho” no curto 

prazo, imediatamente, e direcionar as “medidas desenvolvimentistas” para o centro das 

preocupações e dos esforços dos agentes sociais, especialmente do governo. Tais exigências, 

contudo, não atingiam alguns pilares caros ao modelo de crescimento neoliberal, sustentados 

principalmente pela continuidade do regime de metas de inflação e do aprofundamento e 

ampliação de reformas pró-mercado. 
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SINDICATOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

NO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

 

José Fernando Souto Junior
1
. 

 

1. Resumo 

 

Esse artigo propõe analisar as relações de trabalho na cadeia produtiva da fruticultura irrigada 

no Vale do São Francisco e os seus desdobramentos para o desenvolvimento regional em 

consequência das relações entre o local e o global. Como foco principal estão as ações das 

organizações de interesses de trabalhadores e empresários. A problemática está relacionada 

com o funcionamento do “arranjo produtivo local”, que não considerava as demandas dos 

trabalhadores até as primeiras greves (1994). As hipóteses estão vinculadas: a) às 

características de produção das frutas frescas, que necessitam de trabalho contínuo e 

distribuição rápida; b) aos protestos organizados pelos trabalhadores, ameaçando a produção e 

a sua distribuição; e c) pelas exigências do mercado externo, que por meio dos selos de 

qualidade para exportação exigiam o cumprimento das normas do trabalho e à preservação do 

meio ambiente, tendo em vista que o mercado exterior exerce um forte controle sobre a 

produção de frutas e interfere nas decisões que orientam o processo produtivo e as estratégias 

dos produtores para garantir a competitividade. 

 

 

Introdução 

 

A região do Vale do São Francisco tem se destacado por se diferenciar, em sua dinâmica 

econômica, de outras áreas do Nordeste. Estudos ressaltam o desenvolvimento regional e 

enfatizam o destaque na fruticultura irrigada. As imagens difundidas por grupos sociais os 

mais diversos pintam o Vale do São Francisco como uma região próspera, que mesmo 

localizada na adversidade do semiárido nordestino, se mostrava como grande geradora de 

                                                           
1
 Doutor em História Social pela UFF. Professor Adjunto de sociologia na Univasf. Nesse momento desenvolvo 

o projeto de pesquisa “Trabalho e desenvolvimento regional: (1994-2008)” financiado pelo CNPq. 

Anteriormente já havia desenvolvido outros projetos com esta mesma agência de fomento e em 2010 me 

familiarizei com a temática com o primeiro projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Pernambuco - FACEPE. Ao mesmo tempo, sou fundador do grupo de pesquisa Observatório de Estudos em 

Educação, Trabalho e Cultura (ETC), registrado no CNPq, que funciona como um laboratório com atividades 

regulares sobre educação, trabalho e cultura. 
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riqueza, principalmente por conta da fruticultura irrigada. Em setembro de 2010, a revista 

semanal Veja trouxe uma matéria ilustrativa dessas imagens, a reportagem tinha o título de “O 

milagre do São Francisco”
1
. Anunciava que se cultivava na região “1 milhão de toneladas de 

frutas, com safras avaliadas em 1,3 bilhão de dólares”. O produto interno bruto da cidade de 

Petrolina era de 1,9 bilhão de dólares, o crescimento econômico anual superara a média 

nacional com 4,7% e a renda per capita anual chegava a R$ 7.200,00. 

O Vale é uma das regiões agrícolas mais dinâmicas do país. Imagens como estas são 

difundidas por grupos sociais os mais diferentes ao longo do tempo. Tal imagem cumpre um 

papel fundamental na atração de novos investimentos, que incrementam as forças produtivas 

locais, da mesma forma que mobiliza um quantitativo de força de trabalho atraídos pela 

possibilidade de prosperidade. 

Os estudos retratam a convergência dos fatores climáticos e também do papel do Estado como 

promotor desse desenvolvimento. Segundo Silva (2009: 80), os investimentos capitaneados 

pelo Estado para a construção de grandes projetos de irrigação nos anos 1970, associados aos 

incentivos fiscais e financeiros de agências governamentais como a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

propiciaram a construção de uma infraestrutura para a irrigação e, ao mesmo tempo, linhas de 

crédito que facilitaram as iniciativas capitalistas. Outros órgãos do Estado como a Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) e a Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco (CHESF) atuaram como elementos propulsores do desenvolvimento. 

Interessada em desenvolver o potencial agrícola do submédio São Francisco, o governo 

federal, nos anos 1950, patrocinou as primeiras iniciativas de pesquisa e de apoio técnico que 

partiram da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF). Nesse período também ocorreram 

investimentos públicos que visavam ampliar a infraestrutura de transportes, comunicação e 

energia (SILVA, 2009: 83). As primeiras iniciativas de produção surgiram no início da década 

de 1960, com a implantação de duas estações experimentais de áreas de irrigação que viriam a 

se tornar o Projeto Piloto de Bebedouro e o Perímetro Irrigado de Mandacaru (CORDEIRO 

NETO & ALVES, 2009). 

A Sudene cumpriu com o papel de garantir apoio e orientação técnica aos colonos que se 

propuseram a assumir os primeiros lotes. Também foi responsável pela elaboração do Plano 

Diretor de Irrigação do Submédio São Francisco e da gestão dos incentivos fiscais. A partir de 

então a região tornou-se um pólo de atração de investimentos privados que vinham 

                                                           
1
 Revista Veja, 1º de setembro de 2010, p. 101. 
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principalmente do Sul e Sudeste do Brasil e encontravam a infraestrutura preparada. A 

entrada progressiva desses novos atores significou uma ruptura com o passado agrícola da 

região e desencadeou uma abertura para novos empreendimentos se utilizando dos recursos 

naturais do território (SILVA, 2009). 

Mas, o desenvolvimento da região não se deu sem que se pensasse em instituições que fossem 

capazes de construir e reproduzir um conhecimento técnico-científico que garantisse a sua 

aplicabilidade para esse capitalismo que se colocava como novo e modernizador da região. 

Em dezembro de 1960 que surgiu a Faculdade de Agronomia da UNEB, para cumprir com 

esse papel. A partir de 1974 com a criação da CODEVASF e tendo como positivas as 

experiências nas estações experimentais de irrigação, iniciou-se a implementação dos demais 

perímetros públicos de irrigação. Em 1975, já havia a compreensão de diversificar a produção 

do Vale e também a sua base técnica com o intuito de aumentar a intensificação da geração de 

valor e, ao mesmo tempo, ficar menos dependente de determinadas variedades de 

mercadorias. Não por acaso, esse ano deu início às atividades da Empresa Brasileira de 

Agropecuária - Embrapa Semiárido, que foi capaz de fornecer o conhecimento técnico-

científico para o pioneirismo da fruticultura. 

As transformações na base produtiva, tendo como locomotiva a fruticultura, promoveu um 

processo de reestruturação da agricultura irrigada no submédio São Francisco. Ao mesmo 

tempo em que intensificou a substituição dos pequenos produtores pelos grandes empresários 

fruticultores, que automatizaram a produção e com isso trouxeram a redução dos níveis de 

emprego e deterioração das condições de trabalho (CORDEIRO NETO & ALVES, 2009, 

p.345 apud SILVA, 2001). 

No caso do Vale, alguns fatores permitiram uma enorme capacidade de acumulação de 

capital, entre eles: a) a construção de toda infraestrutura por parte do Estado; b) o 

financiamento da produção a juros subsidiados pelo Estado; c) a criação e estruturação de 

instituições científicas, também por parte do Estado, capazes de oferecer a custo zero ao 

empresariado, uma matriz de conhecimento técnico-científico capaz de renovar a base técnica 

de produção e permitir a reprodução do capital e sua competitividade num plano 

internacional; d) a ausência de quaisquer mecanismos que assegurassem de forma eficaz o 

cumprimento da legislação trabalhista no campo, deixando os trabalhadores literalmente à 

deriva (SOUTO JR, 2011a; SOUTO JR, 2011b; SOUTOR JR., 2013). 

Nessas bases, no final da década de 1980, aconteceram as primeiras exportações das frutas do 

Vale. Em 1988 foi criada a Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados 
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do Vale do São Francisco - VALEXPORT. Sua criação foi significativa da inserção dos 

grupos econômicos locais e nacionais ao capitalismo internacional. No entanto, a face mais 

moderna do Vale convive lado a lado com formas precárias de relações de trabalho. Desde 

então, a fruticultura seguiu em ascensão e hoje tem uma participação significativa no valor 

total das exportações de frutas brasileiras, alcançando o índice de quase 40% de toda a 

exportação
1
. 

Combinando enormes investimentos estatais e uma iniciativa privada dependente do Estado, 

somados às ótimas condições naturais e, sobretudo, ao baixo custo da força de trabalho, surgiu 

esse “oásis” em meio ao semiárido nordestino. Cavalcanti (1997: 79) ressalta: “desde o fim 

dos anos 80 o Vale do São Francisco passou a se distinguir por sua produção e pelos 

vínculos que estabelece com o mercado global”. Percebe-se um aumento na oferta de 

empregos, principalmente durante os anos 1990, impulsionada pelos produtos destinados à 

exportação. Para Silva (2009: 84), a exportação de frutas se consolidou em 1997 e a manga e 

a uva passaram a contribuir “com mais de 90% do volume de exportações [de frutas] do país”. 

Cavalcanti (2003: 05) afirma que a modernização da região garantiu “às empresas privadas 

um lugar privilegiado na condução da transformação dos espaços locais e no 

estabelecimento de elos com novas cadeias agroalimentares”. Por outro lado, os 

trabalhadores ficavam soltos à sua própria sorte, numa região em que o desenvolvimento 

contrasta com os altos níveis de pobreza e analfabetismo. Segundo Araújo (2000), utilizando 

pesquisa do IPEA de 1993, 55% (17,3 milhões) dos indigentes brasileiros estavam no 

Nordeste. Destes, mais de 10 milhões estavam na zona rural. 

Com relação ao sindicalismo rural, Novaes (1991) chama atenção para a especificidade deste, 

que agrupa várias categorias sob o guarda-chuvas do termo “rural”: assalariados, pequenos 

proprietários rurais, posseiros, pescadores, sem terra etc. estão no mesmo sindicato. Desde os 

anos 1970 vários sindicatos do Vale destacavam-se por formar um pólo sindical com o 

objetivo de organizar a luta contra os desmandos da CHESF. Essa organização teve início 

quando produtores ribeirinhos foram retirados das terras que ocupavam por conta da criação 

de grandes barragens para as hidroelétricas (IULIANELLI, 2000; RIBEIRO, 2002; ARAÚJO, 

1990; ARAÚJO, NETO & LIMA, 2000). Enquanto o sindicalismo urbano no Brasil 

mergulhava numa fase de intensas dificuldades, por outro lado, o Vale do São Francisco iria 

dar início a uma das mais ativas e eficazes disputas sindicais.  

                                                           
1
 Fonte: Agrianual (2001-2008); Aliceweb (2008)  

Disponível em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/consulta>  
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A ação política dos STRs estava direcionada para os pequenos produtores. A organização dos 

assalariados aconteceu por uma iniciativa da FETAPE que, em 1989, enviou quadros para a 

região com experiência na organização do movimento sindical rural na cana-de-açúcar. Foram 

beneficiados diretamente os STRs de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, cidades do 

semiárido pernambucano com grande número de assalariados na fruticultura irrigada 

(SOUTO JR., MOTA & LIMA, 2012; SOUTO JR., MOTA & ALMEIDA, 2014). 

Notícias dos principais jornais da época relataram que os trabalhadores eram transportados em 

cima de carrocerias de caminhões
1
, quase não havia ônibus

2
. Outros registros apontam a Sub-

Delegacia Regional do Trabalho autuando mais de 20 empresas. Entre elas, algumas 

empregavam menores de 14 anos de idade
3
. Outra reportagem sobre o trabalho infantil tinha o 

seguinte título: “Sobreviventes da roça: a presença de menores nos projetos Nilo Coelho e 

Bebedouro, em Petrolina, pode chegar a 40%”
4
. 

A primeira convenção coletiva de trabalho da fruticultura, em 1994, marco do início da 

modernização das relações de trabalho no Vale do São Francisco, foi negociada apenas para 

os limites territoriais de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, apesar da produção de frutas 

envolver outras cidades, inclusive do Estado da Bahia, como Juazeiro, Sobradinho e Sento Sé. 

Em 1996, os sindicatos bahianos aderiram a convenção coletiva de trabalho (SOUTO JR., 

MOTA & LIMA, 2012). 

As informações obtidas pela pesquisa até agora revelam que essa experiência foi importante 

para a construção da unidade em torno da preparação da primeira Convenção Coletiva dos 

Trabalhadores Rurais do Vale do São Francisco. A experiência acumulada pelo polo sindical 

de Pernambuco foi transpassada para fora das suas bases territoriais, permitindo a construção 

da unidade em torno das convenções coletivas entre os sindicatos de Pernambuco e Bahia. 

Atualmente onze sindicatos participam da campanha salarial unificada em 2012 entre os 

estados da Bahia e Pernambuco
5
, perfazendo um total de cerca de 60 000 trabalhadores rurais, 

segundo informações do STR de Petrolina. 

                                                           
1
 “Três mortos e 7 feridos em capotamento de caminhão”. Jornal do Commercio. Recife, 03 de junho de 1997. 

2
 Jornal do Commercio. Recife, 20 de agosto de 1996. Terça-feira. 

3
 “DRT notifica empresas com irregularidades”. Jornal do Commercio. Recife, sem data (provavelmente de 

1994). 
4
 “Sobreviventes da roça: a presença de menores nos projetos Nilo Coelho e Bebedouro, em Petrolina, pode 

chegar a 40%”. Jornal do Commercio. Recife, sem data (provavelmente de 1994).  
5
 Participam da construção e negociação da convenção coletiva, os seguintes sindicatos de trabalhadores rurais 

(STRs): Petrolina – PE, Santa Maria da Boa Vista – PE, Belém do São Francisco – PE, Lagoa Grande – PE, 

Cabrobó – PE, Juazeiro – BA, Casa Nova – BA, Sento Sé – BA, Sobradinho – BA, Curaça – BA e Abaré – BA. 

Também estão as negociações: Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco – FETAPE, que assume um 
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Perspectiva internacional 

 

Esse trabalho de pesquisa pode abrir novas perspectivas sobre a temática que desenvolvida 

aqui com sua faceta internacional. Em primeiro lugar, com o contato com a literatura 

produzida no exterior sobre trabalhadores rurais, sobre o desenvolvimento e também sobre o 

mercado mundial de alimentos frescos, como as frutas. 

Outra perspectiva é a da especificidade da região e do objeto, que têm forçado o pesquisador a 

entender uma série de relações que extrapolam o plano local e os atores locais, primando por 

uma compreensão do objeto de forma mais complexa, em razão da diversidade de atores 

sociais e relações de poder que extrapolam uma compreensão restrita ao plano local e/ou 

nacional. 

Ao longo desse processo de pesquisa, identificamos que Londres pode ser a sede de várias 

organizações que financiam a produção de frutas e impõem formas de produção aos 

plantadores locais. Alguns selos que regulam a qualidade dos produtos que saem daqui do 

vale do São Francisco têm suas sedes em Londres. Esses selos também atuam como 

elementos que coagem e definem as formas de produção de frutas no plano local 

(CAVALCANTI, 1997; CASTRO SILVA, BARBOSA & FONTES: S/D). 

A possibilidade de internacionalizar a pesquisa, que tem um importante elemento ligado ao 

mercado exterior de compra de frutas frescas, contribuirá bastando para o entendimento do 

desenvolvimento local e das relações de trabalho e produção, além de servir ao pesquisador 

como enriquecimento de conhecimento.  

 

Hipóteses 

 

As hipóteses associadas a esta problemática estão baseadas no que estamos definindo como 

“busca do consenso” entre os empresários locais com os trabalhadores a partir de 1994 até os 

dias atuais. 

 

a) O consenso passou a ser uma necessidade para o empresariado quando o 

fortalecimento da atividade sindical deu mostras de inviabilizar o pleno funcionamento do 

                                                                                                                                                                                     
papel de protagonista; a Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – FETAG e a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT. 
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modelo de produção de frutas em vigor. A greve na fruticultura tem algumas peculiaridades a 

serem destacadas: 

  

1) Atrapalha todo o planejamento das culturas de frutas. Greve nesse setor significa grande 

risco de perda de safra e, consequentemente, também de todo o capital investido; 

2) As demandas do mercado global por frutas frescas estão associadas a uma lógica de 

mercado em que o público consumidor desses produtos exige também respeito às normas 

ambientais e às leis trabalhistas. Os selos de certificação para exportação são a expressão 

dessa afirmação. Denúncias de não cumprimento das cláusulas trabalhistas pelo movimento 

sindical podem ter um poder decisivo ao afetar a exportação de frutas (SOUTO JR., 2013); 

 

b) A necessidade da participação dos trabalhadores estabeleceu uma nova legitimidade ao 

arranjo produtivo local ao promover a modernização das relações trabalho e garantir a 

estabilidade nas relações de produção. 

 

A junção desses fatores colaborou para o estabelecimento de um modelo de desenvolvimento 

em que o consenso entre Estado, capital e trabalho forma a principal tríade do 

desenvolvimento local e com fortes influências dos compradores de fruta do exterior, daí a 

necessidade de investigar em loco essas relações. 

 

Objetivos 

 

O objetivo deste artigo é articular uma série de questões que permita aprofundar a 

compreensão das conexões entre os diversos agentes envolvidos no processo de produção, 

distribuição e consumo das frutas oriundas do Vale do São Francisco, principalmente os 

agentes internacionais localizados na Europa, tentando estabelecer como se organizam e 

estruturam suas demandas e as impõem aos produtores locais. 

Assim, é fundamental entender como se organizam os agentes internacionais que se 

relacionam com o mercado de frutas frescas do Vale do São Francisco e tentar mapear as 

estratégias que utilizam para impor suas demandas, tanto no que diz respeito a produção de 

frutas, quanto no plano do cumprimento de direitos trabalhistas, além dos relativos às normas 

ambientais. 
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Metodologia 

 

Os alvos preferenciais para o desenvolvimento desse estudo são as organizações de interesses. 

Foram escolhidas aquelas que a pesquisa indicou terem tido um papel predominante na 

construção dos interesses de trabalhadores e dos empresários na produção de frutas, e em 

razão de terem suas atuações nos limites geográficos de atuação no Vale do São Francisco. 

 

1. Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco 

- VALEXPORT; 2. Sindicato Rural de Petrolina (patronato); 3. Sindicato Rural de Santa 

Maria da Boa Vista (patronato); 4. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina; 5. Caberá 

descobrir as organizações de interesse que representam o capital internacional e como se 

articulam para impor suas demandas (deverá ser observada durante o tempo que estiver na 

Inglaterra). 

 

Esta pesquisa abordará a relação entre aspectos que demandam uma análise qualitativa dos 

dados. Será dada ênfase na análise de documentos produzidos no âmbito do poder público, 

das entidades patronais e pelos próprios sindicatos e demais atores envolvidos. 

No âmbito dos instrumentos utilizados, a pesquisa poderá contar, a depender da conveniência, 

com questionários e entrevistas gravadas semiestruturadas e abertas relativas aos temas 

abordados. O objetivo é também se utilizar desse instrumento para: 

1. Complementar a história dos agentes e instituições pesquisados, a partir daqueles 

que forem selecionados; 

2. Comparar e contrapor os dados orais às informações dos documentos selecionados e 

vice e versa. 

 

Conclusão 

  

A importância da pesquisa está relacionada ao fato de que há uma conexão estreita entre o 

mercado internacional e a imposição nas formas como se desenvolve o processo produtivo da 

fruticultura irrigada para exportação. Os métodos de produção e colheita têm que estar 

adequados aos requisitos exigidos pelos selos que atestam a qualidade da fruta, sem os quais a 

fruta não pode ser exportada. 
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Assim, desvendar o funcionamento dessas conexões relacionadas às imposições ao modo de 

produção de frutas frescas no Vale do São Francisco e tentar estabelecer as possíveis relações 

com outras esferas de relações, como as relações trabalhistas, deverá ser o ponto alto deste 

trabalho. 
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DROGAS E CULTURAS NA ESCOLA: 
um estudo acerca dos significados atribuídos por estudantes do ensino médio, de um Colégio 

Estadual, ao uso de drogas e os possíveis estigmas produzidos mediante tal atribuição 
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Resumo 

Objetivando compreender a produção de significados atribuídos ao uso e ao usuário de drogas 

por estudantes do ensino médio – numa escola pública do município de Juazeiro-BA – e os 

possíveis estigmas presentes em tais atribuições, baseamos nossas análises na noção de 

estigma, de Goffman. Por meio de recursos etnográficos percebemos, nos discursos dos 

estudantes, definições estigmatizantes e estereotipadas, com associação entre uso de drogas e 

violência, marginalidade e uso abusivo. A despeito dos avanços na pesquisa, foi predominante 

a postura de recusa e desconfiança dos estudantes quanto a nossa presença na escola para a 

abordagem deste tema. Nesse sentido, inferimos que há relação entre a abordagem 

proibicionista e punitiva da escola em relação aos estudantes usuários, ou supostamente 

usuários, e a postura de recusa e desconfiança de muitos alunos. Não obstante, dentre os 

estudantes que conseguimos acessar foi unânime a discordância frente a atitudes 

discriminatórias e de expulsão que os profissionais da escola assumem com estudantes 

suspeitos ou envolvidos com uso ou repasse de drogas na escola. 

 

 

Problema de pesquisa 

 

A escola constitui um espaço social e simbólico no qual é possível apreender os discursos 

plenos de significado e sentidos de mundo elaborados pelos adolescentes que são um dos 

principais públicos-alvo dos discursos sobre o uso de drogas. Apesar de ser um tema sempre 

em relevo há, nos diversos meios de comunicação de massa e nas instituições de educação, o 

predomínio de uma abordagem proibicionista e estigmatizante acerca das drogas, sobretudo 

ilícitas, e dos usuários. No entanto, as drogas fazem parte do cotidiano dos jovens e 

adolescentes, e sob a égide da moralização do uso e do proibicionismo, o tema é tratado de 

maneira impositiva e pouco crítica, dificultando a construção de um conhecimento crítico e 
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consciente sobre o uso de drogas, suas implicações e relações com os processos históricos e 

sociais nos quais são construídos os discursos sobre as drogas. 

No livro “Drogas e Cultura: novas perspectivas” há uma compilação de estudos de diversos 

autores no intento de propor uma alternativa aos escritos existentes sobre drogas do campo 

biomédico e jurídico. Entre os temas explorados, observa-se um grande espaço concedido ao 

aspecto sociocultural que permeia o uso de substâncias psicoativas, bem como críticas ao 

proibicionismo, criminalização e má formulação de leis que não atendem às demandas 

sociais. 

Ao se conceber o uso de drogas como um fenômeno cultural, são tecidas, também, críticas aos 

saberes médicos que regem as investigações acerca dessa prática, além da falta de políticas 

públicas que atendam pessoas que fazem uso tanto ritualístico quanto recreativo de alguma 

substância psicoativa. Nesse sentido, vale ressaltar a estigmatização e a autonomia do usuário 

nesse processo como postos em relevância na discussão. 

Escohotado (1989 apud MACRAE, 1997) destaca o aspecto arbitrário da classificação das 

substâncias como lícitas ou ilícitas, sujeitas aos “caprichos e preconceitos dos burocratas 

encarregados de compor a lista” e influenciadas por tendências políticas e carentes de um 

embasamento científico que comprove a veracidade das diferenciações (ESCOHOTADO, 

1989 apud MACRAE, 1997, p. 113). Além de um minucioso estudo histórico sobre a relação 

do ser humano com as drogas, esse estudo denuncia a ineficácia do proibicionismo aplicado a 

uma prática que acompanha o homem na mais variadas instâncias e épocas. 

Frente ao exposto, nos questionamos: afinal, de que maneira os estudantes do ensino médio 

do turno vespertino da escola estudada significam esta temática? Há produção de estigmas 

derivados dessas significações? Que discursos influenciam suas concepções? Qual o papel da 

escola nessas significações? Dito de outra forma, quais os significados atribuídos por 

estudantes do ensino médio, de um Colégio Estadual do município de Juazeiro - Bahia, ao uso 

de drogas e os possíveis estigmas produzidos mediante tal atribuição? 

Há uma lacuna de estudos etnográficos que deem conta de analisar os significados que os 

jovens atribuem ao uso e ao usuário de drogas e os possíveis estigmas decorrentes dessas 

significações. A importância de estudos dessa ordem se justifica tanto pela falta de pesquisas 

que privilegiam a investigação dos significados formulados pelos próprios adolescentes, 

quanto pela possibilidade de explorar um espaço pleno de encontros e confrontos de 

subjetividades em torno dos mais diversos aspectos da vivência social, através das interações 

que mobilizam as construções de sentido. 
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A partir do exposto, nossa investigação se concentrou em jovens e adolescentes do ensino 

médio de uma escola pública da cidade de Juazeiro-Bahia, afinal, como afirma Marlatt 

(1999), 

 A infância e o início da adolescência são oportunidades importantes para 

intervir no sentido de retardar o início de comportamento sexual e de uso de 

drogas, bem como de educar os jovens sobre comportamentos mais seguros antes 

que eles desenvolvam padrões de risco. Em nome da saúde e da segurança de 

nossos jovens, é hora de superar o debate de abstinência versus não-abstinência e 

desenvolver intervenções pragmáticas – intervenções que capacitem os jovens a 

tomar decisões informadas sobre suas vidas [...] Esses programas precisam ir ao 

encontro dos jovens onde eles estiverem em termos de desenvolvimento e 

comportamento, bem como corresponder à sua realidade cultural e social (p. 

217). 

 

Dessa forma, esta pesquisa se desdobrou na perspectiva de ir ao encontro dos jovens 

conhecendo suas significações e visões de mundo para que os dados construídos sirvam como 

fonte para desenvolvimento de intervenções efetivas e correspondentes à realidade cultural e 

social dos adolescentes a partir de uma perspectiva crítica e desprovida de preconceitos 

marginalizantes. 

 

Objetivos 

Objetivo geral: Investigar e analisar os significados atribuídos por estudantes do ensino 

médio, de um Colégio Estadual do município de Juazeiro - Bahia, ao uso de drogas e os 

possíveis estigmas produzidos mediante tal atribuição. 

Objetivos específicos: 

1- Observar e analisar o contexto e as interações nos quais os significados acerca do uso de 

drogas são construídos e os estigmas que são produzidos em torno da pessoa que faz uso de 

drogas; 

2- Investigar como se dá a produção significados acerca do uso de drogas e em que medida 

determinados aspectos, como bairro de moradia, cor, sexo, gênero, sexualidade, idade – 

parecem relevantes e se cruzam na produção destes mesmos significados. 

 

Referencial teórico 

Em sua análise sobre o estigma, Goffman (1922) elucida que apesar de ser comumente 

entendido como resultante do comportamento do próprio indivíduo estigmatizado, o estigma 

não existe em si mesmo, mas é construído e mantido nas relações sociais que implicam em 

categorizações geradoras de expectativas prévias de comportamentos comuns ou naturais para 

os membros de cada categoria. Tais pré-concepções são transformadas em expectativas 
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normativas que se impõem rigorosamente e estas são denominadas de identidade social 

virtual, que pode contrastar com a identidade social real do indivíduo, ou seja, com o que ele 

demonstra ser. 

Como nos afirma Goffman (1922), é numa linguagem de relação e não de atributos que é 

preciso investigar o estigma, pois um atributo em si mesmo não é desonroso, mas em 

determinado contexto, o atributo caracterizado negativamente pode tornar-se um estigma, 

reduzindo e associando a totalidade de características que constituem uma pessoa ao defeito 

que lhe é atribuído. 

O autor se torna relevante para nosso estudo na medida em que analisa a construção do 

estigma e a formação de ideologias que justificam e racionalizam a desumanização do 

estigmatizado, nos ajudando na investigação dos significados que os alunos do ensino médio 

atribuem ao uso e ao usuário de drogas. Além disso, Goffman explora as consequências e os 

possíveis desdobramentos das “carreiras morais” do estigmatizado, que se relacionam 

diretamente com os sentimentos e as atitudes surgidos na interação com os “normais”, que é 

causa e efeito dos ajustamentos pessoais demandados à pessoa estigmatizada em sua contínua 

socialização. 

Em sua dissertação de mestrado, intitulada Consumir e ser consumido, eis a questão! - 

configurações entre usuários de drogas numa cultura de consumo, Tom Valença faz uma 

reflexão sobre o consumo de certas substâncias psicoativas e a pertença de classe e “raça” dos 

respectivos consumidores. Nessa direção, aponta que, desde início do século XX, a maconha 

fora apontada como ópio dos pobres, um “vício deselegante”, próprio dos negros escravizados 

no Brasil; em contraposição ao consumo de cocaína, o éter e opiáceos, “vícios elegantes” 

cultivados por jovens “que iam estudar em Paris traziam de volta na bagagem como sinônimo 

de distinção, de civilidade moderna” (VALENÇA, 2005, p.21). 

Isto aponta para o fato de que, historicamente, as causas e os efeitos do estigma são fruto dos 

significados construídos socialmente por meio de categorizações que, por sua vez, assumem 

caráter normativo e se efetivam em exigências concretas. Compreender e investigar tais 

significados no contexto escolar possibilitou problematizar e avançar no estudo de um tema 

tão caro e ainda tão rotulado e mal compreendido como o do uso de drogas, e propor outra 

perspectiva de compreensão do outro e de si mesmo que preconize a inclusão e a dissolução 

dos preconceitos. 

Problematizar a visão maniqueísta e punitiva em torno do tema do uso de drogas permite 

adentrar no tema da prevenção do uso indevido de drogas no ambiente escolar numa 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
371 

 

perspectiva de promoção de saúde, de uma educação para a saúde desprovida de julgamento 

moral sobre o uso ou não uso de drogas e fortalecedora da saúde por meio da construção da 

capacidade de escolha e da autonomia do indivíduo para que o conhecimento seja utilizado 

com discernimento (Moreira, F. G., 2006, et al.). 

Como nos coloca Moreira (et al. 2006), a escola promotora de saúde promove ações de 

desenvolvimento da saúde, sem discriminação entre alunos usuários e não usuários de drogas. 

Nesta perspectiva, a redução de danos é uma possibilidade fundada no pragmatismo empático, 

ou seja, não desconsidera o fato de que as pessoas usam drogas e busca meios efetivos de uma 

educação para a saúde objetivando a qualidade de vida em vez de focalizar o uso de drogas, 

em contraste com abordagens proibicionistas que se fundam num idealismo moralista (p.7). 

Contudo, a perspectiva de redução de danos ainda encontra muitas barreiras no senso comum, 

nos meios de comunicação de massa e nos contextos escolares e acadêmicos – sobretudo nos 

cursos da área da saúde – uma vez que a moralidade predominante preconiza a abstinência e a 

proibição como formas corretas e únicas de lidar com a problemática do uso de drogas. 

 

Metodologia 

 

Este estudo foi realizado entre os meses de agosto de 2013 a maio de 2014 de segunda a 

sexta-feira no espaço pertencente a um Colégio Estadual, situado em Juazeiro – Bahia, com 

estudantes do turno vespertino, domiciliados em bairros tanto centrais quanto marginais da 

mesma cidade. Sendo uma pesquisa qualitativa e de caráter etnográfico, nesse contexto foram 

empregadas a observação participante e as conversas informais como recursos metodológicos 

principais na investigação do público, considerando-se sua efetiva importância para o trabalho 

antropológico, para o acesso às práticas dos sujeitos em questão e os significados a elas 

atribuídos.  

Após cada ida a campo, foram confeccionados diários de campo, instrumento fundamental 

para o registro de informações apreendidas pelo diálogo, contendo nossas minuciosas 

observações. Ademais, a partir da utilização de um roteiro semi-estruturado construído com 

base no contato com os estudantes, foram realizadas apenas conversas informais, pois os 

estudantes mostraram-se refratários à realização de entrevistas. Essas conversas foram 

categorizadas no software Nvivo-10, no intento de se obter informações essenciais referentes 

às interações e os contextos nos quais são produzidos os significados acerca do uso e do 

usuário de substâncias psicoativas e os possíveis estigmas derivados de tais atribuições.  
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Por fim, os dados obtidos através dos métodos supracitados foram analisados e interpretados 

mediante o referencial teórico que embasa o projeto de pesquisa e os resultados foram 

sistematizados em um relatório etnográfico. 

 

 

Resultados 

 

No decorrer da pesquisa, observamos que os discursos sobre as drogas apresentados por 

alguns profissionais da escola, desembocam em argumentos definidos por Mota (2005) como 

maniqueístas e em representações reducionistas, no sentido de serem bastante especulativas e 

fundamentadas em associações moralistas. Contudo, tais discursos são correspondentes à 

visão predominante da sociedade em geral a respeito da questão das drogas, sobretudo as 

ilícitas, pois sendo um lugar cuja organização está organicamente ligada à cultura, a escola é 

uma das instituições responsáveis pela manutenção da organização social. 

O entendimento da educação como socialização nos coloca o fato de que a escola tem como 

função manter a organização social ao integrar o indivíduo à sociedade para que este possa 

vivenciá-la e mantê-la tal como ela é. Contudo, também é possível pensar a escola por uma 

perspectiva de equalização social e promoção de saúde, e é nesse sentido que se justifica a 

importância de pesquisar a fundo a dinâmica das relações que se dão nesse espaço, para que 

possamos elaborar junto aos atores da escola projetos de extensão pautados nos sentidos 

produzidos pelos próprios sujeitos. 

Admitindo que o abuso de qualquer droga não constitua uma prática saudável e que o uso de 

entorpecentes no ambiente escolar causa prejuízos à aprendizagem, visualizamos a 

necessidade de problematizar a visão maniqueísta e punitiva em torno do tema do uso de 

drogas, a fim de adentrar no tema da prevenção do uso indevido de drogas no ambiente 

escolar numa perspectiva de promoção de saúde, desprovida de julgamento moral sobre o uso 

ou não uso de drogas e fortalecedora da saúde por meio da construção da capacidade de 

escolha e da autonomia do indivíduo para que o conhecimento seja utilizado com 

discernimento (Moreira, F. G., 2006, et al.). 

Dada a complexidade do tema e a necessidade de construção de projetos de extensão que 

adentrem na temática da prevenção e da redução de danos no uso das drogas, compreendemos 

que o meio para realização de tais projetos deve estar pautado “pela linguagem dos vínculos e 

das redes sociais em oposição à ideologia do amedrontamento gerado pela lei do silêncio e da 

exclusão” (Sudbrak e Cestari, 2005, p. 2), pois “a lógica da carreira delinquente, a partir do 
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consumo de drogas é ainda muito forte nas representações dos profissionais” (Sudbrak e 

Cestari, 2005, p. 2), o que ocasiona exclusão, medo e silenciamento dos estudantes em vez de 

prezar pelo fortalecimento de vínculos e de reforçamento das redes de proteção que envolvem 

políticas sociais e educacionais de cultura e de lazer. 

Objetivando observar e analisar os contextos e as interações em que os significados acerca do 

uso de drogas são construídos, bem como os estigmas que são produzidos em torno da pessoa 

que faz uso de drogas, empreendemos inúmeras tentativas de conversas informais com 

estudantes acompanhadas de muitas recusas, esquivas, indiferença e apatia, assim como 

expectativas por parte da direção e de alguns professores de que a equipe de pesquisa tivesse 

atitudes que correspondessem ao anseio de expulsar alunos supostamente traficantes e/ou 

usuários. Nesse sentido, inferimos que há relação entre a abordagem proibicionista, 

criminalizadora e punitiva da escola em relação aos estudantes usuários, supostamente 

usuários ou até mesmo em relação aos amigos dos mesmos, e a postura de recusa e incômodo 

em falar do tema, demonstrados por uma parcela considerável dos estudantes abordados. 

Realizamos entrevistas semiestruturadas, mas nossos interlocutores não permitiram gravar 

suas falas. A palavra “droga” aparece com uma conotação muito forte, e remete à 

marginalização, proibição e punição. Um dos objetivos específicos do subprojeto foi 

investigar como se dá a produção significados acerca do uso de drogas e em que medida 

determinados aspectos, como bairro de moradia, cor, sexo, gênero, sexualidade, idade – 

parecem relevantes e se cruzam na produção destes mesmos significados. Nesse sentido, o 

bairro de moradia apareceu em muitos diálogos como relevante na distinção de quem é ou não 

usuário. Bairros periféricos da cidade de Juazeiro, como Kidé, Penha e Maringá, foram 

citados como lócus de tráfico e de uso de drogas, o que explicaria, na concepção de alguns 

estudantes, o envolvimento de determinados alunos da escola com drogas. Além disso, foram 

relatados muitos casos de estudantes que são filhos de traficantes. Outro aspecto relevante na 

produção dos significados sobre o uso e o usuário de drogas relatado pelos estudantes foi o 

sexo, havendo apenas uma afirmação de uso por parte de meninas, sendo predominante a 

associação entre usuários e o sexo masculino. 

O público-alvo da nossa pesquisa foram os estudantes do ensino médio. Contudo, os 

estudantes que ao longo do tempo se aproximaram e se mostraram mais interessados em 

conversar sobre o tema da pesquisa foram em sua maioria do ensino fundamental. Nos 

estudantes do ensino médio não raro percebemos um distanciamento e pouco interesse no 

tema. Segundo a direção, praticamente não existe caso de uso de drogas na escola por parte de 
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estudantes do ensino médio. Inversamente, com frequência ouvimos de alunos do ensino 

fundamental que aquela escola é o lugar certo para se pesquisar sobre drogas “porque aqui é o 

que mais tem”. Muitos estudantes do ensino médio relataram desconhecer usuários de drogas 

que já não estivessem sido expulsos da escola. Nesse sentido, é possível notar que há bastante 

rotulação entre os estudantes do ensino fundamental, justificada pela direção por serem 

estudantes repetentes e que “não querem nada com a vida”, enquanto os estudantes que 

avançam os estudos no nível médio têm a pretensão de se formar e fazer um curso superior. 

Um discurso frequente por parte da direção e de alguns professores imputa aos estudantes das 

séries básicas as suspeitas, acusações e algumas constatações de uso e tráfico de drogas na 

escola. Nesse sentido, houve depoimentos de estudantes que tiveram amigos expulsos do 

colégio e outros que por fazerem parte do grupo dos que foram expulsos, quase o foram 

também. Estudantes do ensino fundamental demonstraram conviver com usuários e perceber 

significados pejorativos e atitudes excludentes que alguns discursos sociais impõem sobre a 

pessoa que usa drogas. Muitos afirmam conviver com questões relacionadas a drogas 

diariamente em seu bairro de origem e em suas definições a respeito das drogas e dos usuários 

de drogas há bastante ambiguidade. 

Há muitas definições estigmatizantes e estereotipadas, com associação entre uso de drogas e 

violência, degradação e perda das capacidades cognitivas. Contudo na relação que os 

estudantes têm com os “maconheiros”, por exemplo, ora estes são definidos como pessoas que 

não fazem mal a ninguém, que são “gente boa”, ora tratados com repulsa por serem, na sua 

visão, potencialmente perigosos e agressivos. Foi possível notar que o tipo de droga de 

consumo concorre para a produção da estigmatização de determinados grupos. A concepção 

que muitos estudantes têm sobre o que é “droga” incluem as drogas lícitas. Contudo, estas são 

narradas enquanto aceitas socialmente e por isso mesmo de uso “normal, natural”, enquanto 

drogas ilícitas são referenciadas enquanto um defeito moral, uma fraqueza das pessoas que 

fazem seu uso. 

Alguns lugares da escola, como a região por trás da quadra e a “rocinha” (região arborizada 

localizada nas proximidades da entrada da escola) são associados à presença de usuários de 

drogas e traficantes. Em determinado momento, passamos a frequentar a região por trás da 

quadra e, apesar dos relatos de que lá se encontravam os “maconheiros”, encontramos um 

lugar bastante movimentado e frequentado por muitos estudantes do ensino fundamental, que 

utilizam o espaço para brincar, namorar e conversar. Assim, o pertencimento a determinadas 

séries, bairros e frequentar determinados espaços da escola são atributos caracterizados 
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negativamente, tornando-se um estigma. 

No tocante à interação dos estudantes com usuários ou supostos usuários, há a presença de 

bastante ambiguidade no sentido conferido ao uso e ao usuário. Sobretudo no discurso dos 

estudantes do ensino fundamental, é constante a afirmação de que eles convivem com 

usuários e traficantes em seus bairros e na escola. Nesses estudantes, percebemos uma maior 

relativização dos efeitos destrutivos das drogas a depender do nível de vício e do tipo de 

droga usado. Mesmo nos que abordam a questão do uso numa perspectiva mais fatalista, em 

termos de “usar drogas leva a morte”, por exemplo, há ambiguidades. Quando perguntados se 

todas as pessoas que eles conhecem e usam tem o mesmo fim, eles afirmam que não e 

inclusive que muitos usam com certo controle. Alguns estudantes, apesar de reconhecerem 

casos em que pessoas fazem o uso moderado, sustentam o argumento de que é apenas questão 

de tempo para que o vício os domine, ou seja, há uma catastrofização do destino do indivíduo 

usuário e a redução do mesmo ao uso de drogas. 

O importante para nós foi perceber as diversas formas como os estudantes significam o uso e 

o usuário e em que medida há estigmatizações que encobrem a complexidade do tema e criam 

uma barreira para uma visão menos moralista e mais consciente da questão. Apesar disso, as 

fugas do tema e recusa dos estudantes em falar sobre drogas foi predominante. Isso se deu, 

sobretudo, pelo fato de que, como afirma André (1995), o ambiente escolar é um complexo de 

interações hierárquicas que organizam o funcionamento da escola em estruturas de poder e 

decisão que implicam em estratégias que geram medo, silêncios e exclusão através de ações 

punitivas e acusatórias. 

Ao mesmo tempo, foi constante no discurso dos estudantes entrevistados a discordância em 

referência as atitudes da escola em relação aos estudantes de alguma forma ligados a questão 

das drogas. Para a maior parte deles, seria preciso uma abordagem de cuidado e 

aconselhamento em vez da exclusão dos alunos envolvidos com drogas, pois estar distante da 

escola poderia ocasionar riscos maiores ao desenvolvimento desses estudantes, uma vez que 

suas possibilidades de educação e socialização seriam diminuídas. Nesse sentido, Goffman 

(1988), em seus estudos sobre o estigma, nos dá contribuições relevantes para analisar a 

construção do estigma e a formação de ideologias que justificam e racionalizam a 

desumanização do estigmatizado. Goffman afirma que as “carreiras morais” do estigmatizado, 

que se relacionam diretamente com os sentimentos e as atitudes surgidos na interação com os 

“normais”, revela-se causa e efeito dos ajustamentos pessoais demandados à pessoa 

estigmatizada em sua contínua socialização. 
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Outro aspecto questionado pelos alunos diz respeito a discriminação dos estudantes usuários 

por parte de professores e funcionários. Nesse aspecto, muitos salientam que a discriminação 

no tratamento ocasiona a exclusão e o crescente desinteresse dos alunos usuários, e em vez de 

trazê-los para a escola e fortalecer seus vínculos, acabam induzindo-os ainda mais ao uso de 

drogas. Nessa direção e pautadas na concepção do paradigma do pensamento complexo de 

Morin, Sudbrack e Cestari (2005, p. 3) afirmam que 

 

Precisamos combater esta visão linear que resulta na estigmatização dos usuários 

de drogas como delinquentes. Por sua vez, a criminalização dos usuários os 

coloca no circuito judicial que corrobora para a consolidação de uma identidade 

marginal. Adotando a perspectiva do pensamento complexo, cabe aqui o alerta 

de que constitui grande erro intelectual reduzirmos um todo complexo a apenas 

um de seus componentes e não podemos aceitar nem condenações simplistas, 

nem perdão ingênuo. 

 

Na direção da criminalização e estigmatização, pudemos notar, ao termos acesso a um livro de 

atas do referido colégio, nos quais encontram-se registros de “acontecimentos extraordinários 

da escola”, observamos que estudantes são transferidos para outras escolas quando se 

envolvem com consumo ou venda de drogas. No entanto, a razão da transferência não é 

mencionada diretamente, mas codificada. A coordenação nos afirmou que é preciso preservar 

o aluno, pois tal registro deixaria uma marca negativa em seu histórico escolar. Além disso, 

outras escolas teriam resistência em recebê-los apesar de ser uma obrigação da instituição e 

um direito inalienável do estudante. Contudo, as transferências por uso ou tráfico são as 

medidas que predominam nesses casos. Os pais são chamados à escola, lhes é comunicado o 

ocorrido e feita a solicitação de transferência para outra unidade escolar – frente à qual os pais 

são instados a aquiescer, dada a ilicitude das práticas dos seus filhos. 

Em três de cinco atas de transferências por uso, repasse ou tráfico de drogas, há como 

justificativa “amizades suspeitas”. Em duas delas foi afirmado que os estudantes não se 

adéquam as normas da escola e por isso precisam ser transferidos. O que se observa, em 

muitas falas da coordenação, é a demonização das drogas e dos estudantes usuários enquanto 

males que precisam ser transferidos da escola para não disseminarem o uso de drogas e 

influenciarem os outros estudantes a apresentarem mau comportamento. A escola é 

desprovida de uma equipe assistencial mínima, e frente à incapacidade de lidar com as 

implicações do uso de drogas na escola e suas possíveis causas, o estudante é tratado como 

um problema a ser passado para outra escola. 

Os esforços para expulsar alguns estudantes e as queixas frente a não expulsão de alunos 
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usuários dão um panorama da inexistência de concepções de redução de danos e de uma 

escola promotora de saúde, nos termos que Moreira (2006, et al.) propõe. Além disso, em 

situações que envolveram suspeitas de porte e repasse de drogas por estudantes dentro da 

escola, a polícia é sempre acionada e vista como o aparato estatal que deve agir nesses casos, 

enquanto o conselho tutelar é definido como um órgão que impede que os estudantes sejam 

punidos com rigor. 
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Resumo 

O presente projeto busca ressaltar a importância da educação inclusiva do estudante surdo na 

escola regular. Para esta análise foram selecionadas pesquisas bibliográficas, análise 

documental e entrevistas com os estudantes surdos para compreender como as comunicações, 

através das LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), vão sendo construídas junto aos 

professores e intérpretes. A pesquisa será desenvolvida em duas escolas na cidade de 

Petrolina-PE, a Escola Professora Estadual Adelina Almeida e a Escola Estadual Padre 

Manoel de Paiva Neto. Os métodos utilizados serão o exploratório e o descritivo, os dados 

serão colhidos através de entrevistas, de caráter qualitativo. Diante de tudo que foi 

apresentado, a pesquisa procura realizar uma análise do aprendizado do aluno com surdez nas 

escolas regulares juntamente com a ferramenta da LIBRAS e se essas formas de trabalhos 

educacionais de inclusão tem abarcado as necessidades desses alunos.  

 

 

Introdução 

 

O uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os estudantes surdos nas escolas 

regulares tem sido cada vez mais crescente, apesar de ainda ser uma recente política de 

educação inclusiva no Brasil. O Decreto de nº 5.626 de Dezembro de 2005 regulamenta a Lei 

nº 10.436, de 24 de Abril de 2002, que dispõe sobre a LIBRAS, e o art. 18 da Lei nº 10.098, 

de 19 de Dezembro de 2000, capítulo IV fala do uso da LIBRAS para o acesso das pessoas 

surdas à educação, desde a educação infantil até à superior.  

A pesquisa visa verificar os benefícios do uso da Língua Brasileira de Sinais na formação 

educacional do estudante surdo no ensino regular, entendendo como a compreensão dos 

conteúdos e como o desenvolvimento do potencial desse aluno vão sendo construída através 

da LIBRAS nas salas de aula. Os objetivos incluem identificar o perfil desses alunos, realizar 
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um levantamento histórico do uso da LIBRAS no ensino regular e verificar a expectativa do 

aluno surdo para o ensino superior, como um dos benefícios  da educação inclusiva. 

Essa verificação poderá demonstrar a importância de haver uma política educacional de 

inclusão das pessoas com necessidades educativas, a qual propõe maior respeito e 

socialização desses grupos, inclusive os surdos. No Brasil, os desenvolvimentos dessas 

políticas ganharam destaque a partir da década de 90, com o apoio de organizações 

financeiras nos sistemas educacionais, adquirindo uma expressiva importância no âmbito da 

educação inclusiva.  

 

Justificativa 

 

O uso da LIBRAS no contexto escolar tem sido cada vez mais implantado nas salas de aulas 

de escolas regulares. Diante disso é relevante o desenvolvimento de estudos que visem 

analisar, verificar e avaliar a preparação da escola como contribuinte ao ensino do estudante 

surdo, para que o mesmo se sinta capacitado ao ensino superior.  

O interesse pelo desenvolvimento da pesquisa surgiu a partir de dois âmbitos: o pessoal, por 

ter presenciado no contexto familiar a dificuldade de um primo com surdez que faz parte de 

um grupo de jovens que não concluiu o período escolar, por não haver uma educação 

inclusiva em sua escola na época. Além disso, percebe-se que o ingresso no ensino superior 

por parte destes jovens ainda não é realidade em todas as instituições, o que pode ser 

observado também na Univasf. Diante disso, considera-se que essa questão deve ser 

problematizada no meio acadêmico, o segundo âmbito, para que a temática da inclusão 

através da LIBRAS possa fazer parte do universo não apenas do ambiente escolar mas 

também fora dele. Estas são questões motivadoras da pesquisa esboçada aqui, em que se faz 

necessário perceber a importância de verificar o uso da LIBRAS na escola e como essa 

inclusão social pode se tornar um instrumento potencializador de mudança de vida para o 

estudante surdo.  

 É importante também fazer entender que a surdez não está ligada a incapacidade intelectual e 

nem ausência de habilidades de aprendizagem do aluno surdo. A inclusão educacional e social 

desse aluno com o uso das LIBRAS pode possibilitar a quebra dos estigmas e preconceitos 

que eles têm vivenciado durante todas essas décadas, trazendo para a sala de aula um mundo 

de diversidade e respeito mútuo. 
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Metodologia 

 

O trabalho apresenta um caráter qualitativo, pelo fato de se preocupar com os aspectos da 

realidade que não podem ser quantificadas, centrando-se na compreensão da dinâmica das 

relações sociais. Segundo Richardson (2009) a metodologia qualitativa tenta compreender a 

totalidade do fenômeno e enfatiza a subjetividade como meio de interpretar as experiências.  

Serão adotados dois métodos, o método descritivo que reúne uma série de informações do 

objeto, assim podendo descrever os fatos o os fenômenos da realidade do mesmo e o método 

exploratório, que tem como base a coleta de dados, a pesquisa de campo, o ambiente escolar, 

que, segundo Andrade (2009), recolhe e registra, de maneira ordenada, os dados obtidos sobre 

o assunto em estudo. 

Como instrumentos de coleta, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os estudantes 

surdos que assinarão previamente um termo de consentimento para os alunos maiores de 18 

anos e um termo de assentimento para os menores, com a assinatura dos responsáveis. 

Também será realizada a observação das aulas de língua portuguesa e matemática nos espaços 

selecionados como estudos de casos. 

As escolas escolhidas para a pesquisa são a Escola Estadual Adelina Almeida e a Escola 

Estadual Padre Manoel de Paiva Neto, no município de Petrolina. Os estudantes surdos 

matriculados nessas escolas somam um total de 89, sendo 40 alunos entrevistados das duas 

escolas, 30 alunos surdos da primeira escola e 10 alunos surdos da segunda escola. Um 

recorte representativo dos grupos de estudantes surdos em cada escola. 

O período de desenvolvimento da pesquisa será de setembro a Dezembro, sendo as entrevistas 

realizadas de setembro a outubro e a conclusão através das análises dos dados nos meses 

seguintes. Em todas as escolas a serem avaliadas a ajuda do interprete será solicitada durante 

as entrevistas, sua contribuição para a pesquisa será gratuita. Nas aulas, as traduções também 

serão avaliadas, nas duas disciplinas, a de português e a de matemática, por serem disciplinas 

básicas da aprendizagem escolar. 

A análise dos dados se dará a partir da análise de conteúdo que constitui uma metodologia de 

pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo dos documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas e qualitativas, ajuda a atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum. Segundo Richardson (2009) é 

uma metodologia que faz parte de uma busca teórica e prática, com um significado especial 

no campo das investigações das relações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma 
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simples técnica de análise de dados, representa uma abordagem metodológica com 

características e possibilidades próprias. A partir dessa análise será percebido se o 

aprendizado do aluno surdo na escola regular juntamente com a ferramenta da LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais), e as formas de trabalhos educacionais de inclusão tem abarcado 

as necessidades desses alunos em ingressar o ensino superior.  

 

Referencial Teórico 

 

Historiografia da Língua Brasileira de Sinais na escola regular 

 

Os programas educacionais direcionados aos estudantes especiais nos anos passados 

favoreciam a estigmatização e a discriminação dos mesmos. Em meados do século XII os 

surdos eram proibidos de frequentar qualquer meio social e isso incluía a escola, eles nem 

eram vistos como seres humanos. Segundo Honora e Frizanco (2009, p. 50) na Idade Média 

os surdos começaram a ter atenção diferenciada por parte da igreja, que por questões 

religiosas, apresentou uma preocupação com o que os surdos faziam no seu cotidiano e 

porque não iam se confessar.   

As reais mudanças surgiram a partir da década de 90, em que se difundiu uma política 

educacional de inclusão das pessoas com necessidades educativas, com a proposta de respeito 

e socialização efetiva desses grupos e contemplando assim também os surdos. Trabalhos 

foram desenvolvidos no decorrer da história da educação, como incentivos às práticas de 

inclusão de pessoas surdas nas escolas regulares com a utilização da LIBRAS como 

ferramenta de ensino, eles teriam seus direitos de acesso a educação preservados como 

qualquer outro estudante de sua época. 

 A principal prática educacional inclusiva foi a construção de uma linguagem de 

sinais(LIBRAS) capaz de fornecer uma compreensão de mundo ao estudante surdo, nascendo 

assim uma abordagem educacional bilíngue. Para Damázio (2007, p. 20), a presença do 

bilinguismo capacita a pessoa surda a utilizar duas línguas no seu cotidiano escolar e social: a 

Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS) e a língua da comunidade ouvinte(Português). 

 As propostas educacionais do bilinguismo foram estruturadas a partir do Decreto 

5.626/05 que regulamenta a lei do uso da LIBRAS. O Decreto propõe a organização em 

turmas bilíngues, compostas por alunos surdos e ouvintes onde as duas línguas, LIBRAS e 
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Língua Portuguesa são utilizadas num mesmo espaço educacional junto aos professores e os 

intérpretes nas salas de aula. 

 

A Língua Brasileira de Sinais no contexto escolar 

 

A linguagem é fundamental para regulação da atividade psíquica do homem, ela é responsável 

pela estruturação dos processos cognitivos. Segundo Vigotski (2010, p. 25), a linguagem é 

assumida como constitutiva do indivíduo, pois possibilita as interações fundamentais para a 

construção do conhecimento humano em todas as suas esferas de vida. 

É no contato com a linguagem, integrando uma sociedade, que o sujeito adquire símbolos, 

valores e conhecimento. O surdo, devido a sua deficiência auditiva, enfrenta dificuldades em 

comunicar-se com o grupo social no qual está inserido. Diante disso a necessidade de 

elaboração de propostas educacionais que favoreçam o desenvolvimento efetivo de suas 

capacidades tornou-se fundamental para a compreensão do mundo social que os cerca. 

Algumas dessas propostas são a utilização da LIBRAS no contexto escolar. Uma linguagem 

especial considerada a língua oficial utilizada pela comunidade surda. A lei nº 10.436, de 24 

de Abril de 2002, que dispõe a Língua Brasileira de Sinais como uma língua usada pela 

comunidade surda brasileira. 

A língua de sinais é uma língua espacial-visual que pode ser construída de diversas formas, 

como a configuração das mãos, expressões faciais, espaço de sinalização e aspectos culturais. 

Esses classificadores são alguns dos recursos discursivos que a LIBRAS oferece para um 

processo educacional eficaz. Os sinais variam de acordo com o contexto social que o surdo 

está inserido. 

Segundo Quadros (2006, p. 7), a aquisição da língua de sinais é uma das formas de garantir a 

compreensão da leitura e escrita da língua Portuguesa pelo surdo. Essa comunicação permite a 

construção e a reconstrução de conhecimento, de aprendizagem tanto do aluno surdo quanto 

do aluno ouvinte, que através do convívio escolar adquirem transformações nos seus 

cotidianos. 

Nas salas de aula os professores buscam se adaptar a novas situações escolares, procurando 

utilizar materiais diversificados, principalmente visuais, que sirvam para melhor entendimento 

do que está sendo apresentado para o aluno surdo, e que ao mesmo tempo facilite a 

compreensão dos demais alunos, proporcionando um ambiente saudável de interação social e 

a prática da diversidade linguística, o bilinguismo, como já mencionado. Há quatros 
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princípios básicos utilizados para tratar do ensino dos alunos surdos: favorecer as atividades 

de aprendizagem individual e atividades em pequenos grupos, oferecer tarefas diversas e, 

como mencionado anteriormente, o uso de métodos visuais de comunicação. 

Esses processos contam também com a participação dos profissionais intérpretes, que 

procuram através da língua de sinais traduzir aos alunos surdos os conteúdos que estão sendo 

lecionados em sala de aula. A linguagem e comunicação são fundamentais no processo 

educacional, na aquisição de conhecimento e, no caso dessa pesquisa, o aluno surdo na sala de 

aula regular tem acesso aos conteúdos por meio do intérprete. 

 

Presença do intérprete de Libras na sala de aula, nesse caso o professor ouvinte 

poderá ministrar suas aulas em sua língua de domínio e, ao mesmo tempo, o aluno 

surdo receberá a informação também em sua língua própria. A presença do 

intérprete contribuirá para superar a barreira linguística e, consequentemente as 

dificuldades dos estudantes surdos no processo de aprendizagem. 

(FUNGHETTO,MEC/Inep, 2013). 

 

A Política educacional apresentada visa oferecer um processo educativo especializado de 

inclusão social para a pessoa surda lhe proporcionando compreensão dos conteúdos e 

reconhecimento do seu potencial.  Estigmatizado no passado, o aluno surdo encontra uma 

possibilidade de desenvolvimento e aprendizado no contexto da escola regular, interagindo 

com alunos ouvintes, professores e intérpretes.  

 

 A importância da Língua Brasileira de Sinais como educação inclusiva 

 

 A inclusão apresenta-se como uma proposta para a comunidade escolar que se mostra 

disposta a conviver socialmente com as diferenças.  Segundo Laplane (2004, p. 15) os valores 

e os princípios da educação inclusiva são capazes de promover instituições mais justas do que 

aquelas que fundamentaram a discriminação, compreender que o discurso em defesa da 

inclusão se constitui historicamente oposto ao apresentando séculos antes e nesse contexto 

reconhecer a importância e as vantagens da educação inclusiva.  

Mas existe também uma fragilidade nas propostas de inclusão educacional voltada para os 

surdos, em alguns momentos o discurso se contradiz com a realidade educacional brasileira. 

As classes superlotadas, a falta de infraestrutura, a formação do docente que deixa a desejar e 

a falta de interesse do professor em aprender a linguagem de sinais, uma ação comunicativa 

direta com o seu aluno, comprometendo essa relação fundamental entre professor-aluno. 
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Por isso as instituições escolares devem se preocupar com a adequação curricular do docente, 

esse profissional necessita de um apoio especializado para que todos os alunos presentes em 

sala de aula, surdos e ouvintes, sejam beneficiados e possam atingir o ensino superior. 

A educação contribui para a transformação da sociedade em todos os sentidos, de 

aprendizagem ao convívio com a diversidade cultural e linguística nas salas de aula e no 

mundo, e é nisto que deve está centrada a educação inclusiva da pessoa com surdez nas 

escolas regulares, pois proporciona experiências linguísticas, no âmbito escolar, habilita todos 

os alunos, surdos e ouvintes, a uma interação democrática e o exercício da cidadania, 

tornando-os participantes ativos da vida em sociedade.  

 

Resultados esperados 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa visa demonstrar a inclusão social e educacional dos 

estudantes surdos nas escolas regulares. A valorização da diversidade linguística pode ser 

resultado do processo educacional que provoca mudanças nas escolas e na própria formação 

do docente, que se adapta a uma nova linguagem. 

Essas novas formas de comunicação através dos sinais visuais ressalta a importância da 

LIBRAS dentro da sala de aula regular e as necessidades de discussão, com a escola e a com a 

sociedade, sobre essa temática, as vezes tão esquecida no cenário acadêmico do país.       
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Resumo 

A finalidade deste trabalho é trazer uma reflexão sobre os valores aplicados às atividades 

diárias em sala de aula, na educação infantil. Pensando na crescente violência que a sociedade 

espantosamente vive e a crise nas relações pessoais, bem como as interações entre as crianças 

e o papel do educador enquanto mediador do aprendizado. A partir da proposta do projeto de 

intervenção foram aplicadas, a uma turma de Infantil I em uma escola pública de Picos Piauí, 

atividades com valores para a convivência visando melhorar as relações intrapessoais e 

interpessoais dos alunos, bem como fortalecer a autoestima e criar uma relação pacífica e 

amena entre os estudantes. Foi observado como a educação em valores pautada em princípios 

de complexidade, interdisciplinaridade e transversalidade – pode auxiliar na construção de 

uma prática pedagógica que articule a aprendizagem dos conteúdos curriculares à formação 

ética e humana. O trabalho contribuiu para o desenvolvimento de uma educação em valores, 

apontando caminhos para a cidadania, possibilitando às crianças lidarem com a diversidade e 

conflitos presentes nas suas vidas familiares e comunitárias. 

O conteúdo deste trabalho foi coletado a partir das atividades desenvolvidas e dos 

acontecimentos em sala de aula, os quais trouxeram reflexões sobre a prática docente no 

estágio supervisionado e a sua importância na formação do professor das séries iniciais, bem 

como a forma como se dão as relações entre as crianças na escola e a utilização da educação 

em valores como uma ferramenta de transformação pessoal e social. As considerações 

teórico-metodológicas, tomam como suporte: Freire (1996), Kulcsar (1991), Pujol (2006), 

Pimenta (2002), Piconez (1991), Buriolla (2009).  

 

 

Introdução 

 

Pensando no estágio como um período de estudos práticos para a aprendizagem e experiência 

e o espaço escolar como uma possibilidade de criar uma sociedade mais consciente, o projeto 

Re(ver) foi pensado para ser implantado na educação infantil como uma experiência no 

estágio supervisionado na escola II, com a expectativa de levar aos alunos atividades lúdicas e 

oficinas buscando construir uma estrutura pedagógica que leve as crianças a uma experiência 

que possibilite compreender a importância de se auto educar individual e coletivamente e 

adotar uma postura que favoreça a construção de uma sociedade onde os valores humanos 

                                                           
1
 *UFPI – Universidade Federal do Piauí, Licenciatura Plena em Pedagogia, medianeira.carvalho@hotmail.com  

** UFPI – Universidade Federal do Piauí, Especialista em Psicopedagogia, rufinolourdes@hotmail.com         

*** UFPI – Universidade Federal do Piauí, Doutor em Filosofia, gustavosilvano@ufpi.br 

 

mailto:medianeira.carvalho@hotmail.com
mailto:rufinolourdes@hotmail.com
mailto:gustavosilvano@ufpi.br


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
387 

 

sejam a base da conduta pessoal, e a importância de preservar a vida e o meio ambiente sejam 

o foco das ações, possibilitando assim à criança construir uma perspectiva de vida com mais 

responsabilidade sobre seus atos, desenvolvendo o seu potencial humano e oportunizando 

mudanças para a construção de um futuro melhor.  

Nos utilizamos, portanto do estágio como campo prático de vivência da profissão docente, 

buscamos fazer desse momento um laboratório para a compreensão das fases cognitivas das 

crianças e dos seus saberes e potenciais para o aprendizado, especialmente da vivência em 

valores. Apoiamos-nos em autores que permitem ter uma compreensão mais clara do papel do 

estágio enquanto ferramenta no processo de aprendizagem da profissão do professor, como  

Pimenta (2012) que nos dá um norte sobre qual deve ser o papel do estágio no processo 

formativo do educador e como pode ser pensado e aplicado na escola. Nesse contexto, 

esclarece:  

 

Por estágio curricular entende-se as atividades que os alunos deverão realizar 

durante o seu curso de formação, junto ao campo futuro de trabalho – as 

séries iniciais do ensino de 1º grau. “Por isso costuma denominá-lo a “parte 

mais prática” do curso, em contraposição as demais disciplinas 

consideradas” a parte mais teórica”. (PIMENTA,2012, p. 27).  

 

 

Ainda pensando o estágio como um campo de aprendizado não apenas prático, mas também 

como ferramenta teórica de aprendizagem e reflexão do mesmo na formação docente, 

lembramos com Pimenta e Lima (2004, p. 28), que: 

 

O estágio [...] não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da 

práxis docente, entendida essa como atividade de transformação da 

realidade. Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, 

objeto da práxis. 

 

Fato é que pode ser observada na experiência do estágio uma aproximação entre teoria e 

prática o que certamente permite ao discente dos Cursos de Licenciaturas uma noção mais 

clara do campo de trabalho onde atuará e lhe dá subsídios para decidir se este é de fato o 

caminho que quer seguir. Através da prática do estágio é possível perceber e vivenciar o dia a 

dia do professor em sala de aula, os seus desafios e recompensas. 

 

Um mundo de paz também se constrói na escola 
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Porque existe tanta violência hoje? O que gera a violência? Faz se necessário conhecer as 

causas de uma doença para poder curá-la, da mesma forma é necessário conhecer as causas da 

violência para combatê-la, para transformar essa realidade de violência em uma realidade de 

paz.  

A violência não se faz de repente ela nasce da experiência interna. Aprendemos os valores 

que conhecemos, nos quais estamos inseridos e identificamos a nossa mente com esses 

valores. A violência é construída numa vivência diária e na contrapartida a paz pode ser 

construída da mesma forma, através de ações que permitam essa transformação. 

Fala-se muito em cultura de paz, mas o que é a paz realmente? Como se constrói um mundo 

de paz? Um mundo de paz só é possível se houver paz individual, e a partir desta experiência 

agir e interagimos com o meio.  

 

O processo educativo voltado para a construção do ser, o autoconhecimento, conhecimento de 

cidadania, cultura e sociedade têm como objetivo principal formar cidadãos que sentem, 

pensam, agem e interagem de forma pacifica, conscientes de que suas ações interferem no 

todo e na sua própria vida como resultado positivo ou negativo. Segundo a educadora 

francesa, idealizadora da yoga na educação, Micheline Flak (2007, p. 47): 

 

[...] O ser humano, quando chega ao mundo, não está terminado. A educação 

tem por objetivo desenvolver suas potencialidades para levá-lo à 

compreensão de seu lugar na Terra e de seus vínculos com o Universo. A 

escola não tem por finalidade fazer de nós, somente profissionais, mas 

também pessoas em evolução ao longo da vida. 

 

 

Nessa perspectiva, através de ações educativas integradas aos conteúdos diários do programa 

educativo do Jardim I, teve por finalidade levar aos alunos uma nova perspectiva de olharem 

o mundo que os cerca e vivenciarem a partir das atividades ministradas como podem agir nos 

seus espaços de convivência. (Re)vendo o seu mundo e suas atitudes nele e para com ele. Esta 

experiência abarcou os alunos de 03 e 04 anos do Jardim I e buscou contribuir com a 

educação para a paz, não violência e resgate dos valores humanos, das relações sociais e 

familiares e consciência da responsabilidade ambiental na cidade de Picos-PI, no bairro 

Pedrinhas. 
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A disciplina de estágio trouxe à possibilidade de levar um projeto transversal à escola definida 

como campo de trabalho, no entanto, ao chegar ao espaço escolar às vésperas do dia das mães 

foi proposto à professora um projeto de arte que tivesse a sua culminância na produção de um 

presente para as mães dos alunos, ideia essa não aceita pela professora, pois esta via o estágio 

como um momento para trabalhar algumas questões recorrentes na sala de aula que estavam 

relacionadas ao aprendizado dos valores para a convivência e a higiene pessoal. Foi então 

proposto pela professora titular da sala que se pensasse um projeto que abarcasse estas duas 

questões urgentes. A partir dessa proposta veio a ideia de repensar um projeto antes aplicado a 

jovens de 16 a 26 anos de ONG’S onde eram feitas reflexões a partir de oficinas, as quais 

pudessem impactar a realidades dos jovens e fazê-los refletir o seu papel enquanto 

protagonista da sua própria história e construtor da sua realidade. Porém, vem a questão, 

como trabalhar os valores com crianças de ensino infantil? Como fazê-las compreender os 

valores e internalizá-los? 

A partir destas questões o Projeto (Re)Ver que nasceu da observação sobre o comportamento 

e ações individuais das pessoas, as quais refletem diretamente no coletivo e da necessidade de 

resgatar os valores humanos e de impulsionar a conscientização sobre os impactos que nossas 

ações causam no nosso planeta e sociedade, passou a ser pensado na perspectiva do ensino 

infantil, mais especificamente para crianças de 03 a 04 anos de idade. Para obter algum 

sucesso nesta desafiante tarefa nos pautamos, especialmente, no trabalho dos autores Esteve 

Pujol i Pons e Inés Luz Gonzales( 2006), os quais trabalham com atividades lúdicas para 

crianças, foi utilizado o livro: Valores para a convivência dos autores citados e devido a 

realidade das crianças envolvidas optou-se por trabalhar com os valores: AMOR, RESPEITO 

E AMIZADE. Estas atividades foram integradas aos conteúdos definidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e intercaladas com atividades e orientações sobre cuidados 

pessoais e higiene, estes colocados como parte dos valores que cultivamos. 

Certamente, o investimento no capital humano traz um retorno que por mais que possam ser 

expressos através dos números, jamais poderão ser representados na sua significância e 

resultados para a vida dos beneficiados, que de outra forma não teriam a oportunidade de 

construir uma nova vida, pois como dizia o pedagogo Antônio Carlo Gomes da Costa: “aquilo 

que uma pessoa se torna depende de duas coisas: das escolhas que faz e das oportunidades 

que tem”. Esteve Pujol i Pons e Inés Luz Gonzales reforçam essa citação quando dizem que:  
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O ser humano é sociável por natureza e necessita dos demais desde o seu 

nascimento até o fim da vida. Os seres sociais não são completos se lhes 

falta a relação com os outros: sua dimensão grupal é básica para 

desenvolver-se completamente. [...] Na verdade é impossível educar um ser 

humano fora deste âmbito, e, por este motivo, toda educação tem por fim, 

deve ter, criar hábitos que tornem possível viver em sociedade, aumentar 

seus benefícios, reduzir seus inconvenientes e colaborar com o progresso 

coletivo, para que todos e nós mesmos possamos tirar o máximo proveito. 

(2006, p. 6). 

 

Portanto a educação em valores que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas escolas, nas manifestações culturais, nos movimentos e organizações socais, 

é uma questão fundamental da sociedade atual, sociedade esta cada vez mais imersa numa 

rede complexa de situações e fenômenos que exigem  intervenções sistemáticas e planejadas 

dos profissionais da educação escolar possibilitando assim aos alunos uma reflexão mais 

ampla e direta sobre as relações humanas e o seu papel na contribuição para a construção de 

uma sociedade melhor, mais pacífica e justa. 

Daí retoma-se a questão: mas como se estamos falando de crianças de 03 a 04 anos ainda na 

educação infantil? Como então ensinar valores a estes indivíduos em uma faixa etária 

prematura, será que é possível? Serão eles capazes de assimilar questões tão complexas e 

subjetivas? Estas questões fizeram parte do planejamento e durante toda a execução do 

projeto, mas foi com alegria que se pôde observar o quanto as crianças estão abertas ao 

aprendizado e o quanto são sensíveis aos valores, parece até algo inato, da natureza humana. 

Elas são capazes de identificar nas suas vidas e relações sociais os valores inseridos e de 

compreender o que eles podem lhes trazer de satisfação e resultados positivos ou negativos. 

Foram propostas nas ações realizadas atividades artísticas como contação de histórias, 

construção de painéis, desenho livre e pinturas com guache; atividades que possibilitaram o 

auto-conhecimento, interiorização com exercícios de yoga na educação; oficinas de valores; 

oficinas de relaxamento; filmes e exibição de slides para reprodução e desenhos; atividades 

socioeducativas, aulas passeio de educação ambiental; atividades e orientações sobre higiene 

pessoal; foi também realizada uma palestra para os pais e/ou responsáveis com o intuito de 

estabelecer parceria com as famílias. 

No primeiro contato já na regência da turma foi proposta aos alunos uma rotina diária e a 

partir dela foram inseridas as atividades de forma que a turma pudesse compreender e 

apreender melhor todos os saberes presentes, levando em conta o que diz Rosa Kulcsar (1991, 

p. 64): 
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O ensino insere-se no núcleo do processo educativo como mediação tanto 

mais importante quanto a cultura o incorpora e o exige como condição de 

atuação histórica do homem. [...] A docência determinada que é pela sua 

ligação: com a apropriação e a participação na produção do conhecimento, 

tem lugar de grande importância no processo global da educação e é decisiva 

no processo escolar. 

 

E assim todo o processo educativo do projeto levou em conta a construção do conhecimento 

participativo, onde as crianças pudessem ganhar autonomia e se tornarem protagonistas do seu 

próprio aprendizado, tanto na apropriação dos conteúdos de português, matemática, ciências, 

geografia, história, religião, arte, como no aprendizado da higiene pessoal e dos valores para a 

convivência. Cada aula foi pensada no sentido de inserir os valores em todas as atividades e 

de trazer a cada passo a reflexão do para que e do porque estar fazendo aquela atividade, bem 

como a importância desta na realidade social e cultural dos alunos. 

Pôde ser percebido que as relações interpessoais dos alunos se davam de uma forma muitas 

vezes agressiva até mesmo violenta em alguns casos específicos, o que nos obrigou a refletir 

este contexto durante o processo e ir adequando e buscando maneiras de trabalhar estes casos 

de forma que estas relações fossem se tornando mais pacíficas. Nesse contexto oficinas e 

produções sobre o valor da amizade, trouxe uma melhor compreensão para a classe do que é a 

relação de amizade e de como é importante a forma como agimos com o outro e o quanto a 

nossa atitude define como o outro vai agir conosco, foi possível perceber ao longo do estágio 

uma pequena mudança nas relações das crianças que nos leva a refletir os dizeres do grande 

filósofo Sócrates, segundo o qual: “A sabedoria não é algo que se aprende, ela é intrínseca ao 

ser, sendo porém necessário lapidar a mente para que possa nascer”. É, portanto, 

imprescindível para o educador buscar despertar a sabedoria que há em cada aluno. 

Porém, neste contexto veio uma questão relevante para o processo de aprendizado do 

professor no que concerne a integração da teoria e da prática pedagógica, visto que a teoria 

não prevê ou dá ao futuro educador as ferramentas para lidar de forma prática e eficiente com 

as relações interpessoais e com o contexto social tão diverso dos alunos, não dá subsídios 

úteis à contextualização de situações práticas, humanas e relacionais que de fato são quem 

definem de forma preponderante os processos de aquisição dos saberes, o estágio permite 

perceber que teoria e prática não dialogam de forma adequada, portanto, gerando um abismo 

no processo educativo e uma sensação de despreparo para o aluno das Licenciaturas. Para 

Buriolla (2009, p. 17), o estágio é fundamental: 
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À formação do aluno [...], enquanto lhe propicia um  momento específico de 

sua aprendizagem, uma reflexão sobre a ação profissional, uma visão crítica 

da dinâmica das relações existentes no campo institucional [...]. Contudo, 

segundo o mesmo autor, o estágio configurado como tal – como parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem, salvo algumas exceções, com 

muitas dificuldades de se operacionalizar sob esta concepção. 

 

Desta forma tornando possível uma relação teoria e prática ao menos gerando uma reflexão 

sobre estas questões. O estágio mostra que o emprego de técnicas, por si só, no processo 

educativo, pode apenas mostrar essa desvinculação entre a teoria e a prática e que o mero 

emprego delas não é capaz de dar conta da complexidade da prática docente.    

O profissional, reduzido à praticidade, estará alheio ao conhecimento científico, político e 

cultural, necessário e fundamental à formação profissional.   

Segundo Kulcsar (1991, p. 70), “Os cursos de formação de professores devem proporcionar 

aos futuros profissionais uma ampla base de conhecimento para toda a atividade educativa, 

dando ênfase, no entanto, à de educador escolar”.  

Ainda segundo Kulcsar (1991, p. 70):  

 

Todo o enfoque dado ao planejamento e ao manejo de classe, ao 

preenchimento de fichas e formulários, às oficinas pedagógicas para 

desenvolvimento de materiais didáticos leva o estágio a uma perspectiva de 

didática instrumental em contraposição a uma didática crítica e reflexiva. A 

mesma autora ainda ressalta que as habilidades necessárias para o professor 

que vão muito além de um saber prático devido à amplitude e à 

complexidade do processo educativo. A autora afirma que o professor deverá 

ser capaz de lidar com diferentes situações em que o ensino ocorre, 

escolhendo adequadamente a técnica necessária ou, ainda, ir além, criar 

novas possibilidades quando aquelas apreendidas não forem relevantes 

diante do conflito. Segundo ela somente uma formação adequada, ou seja, 

que articule teoria e prática, por meio da reflexão, da crítica e da pesquisa 

dará suporte para superar os entraves da prática pedagógica. 

 

 

De forma objetiva a experiência do estágio e a tentativa de implantar um projeto transversal 

de educação em valores no contexto de crianças de baixa renda com uma realidade familiar de 

desestruturação e carências afetiva, financeira e cultural foi mais do que desafiador, pois neste 

contexto ainda foi necessário inserir-se em uma dinâmica de ensino tradicional que favorece a 

prática de uma educação conteudista na qual o indivíduo fica em segundo plano em 

detrimento da urgência de se cumprirem prazos e aplicar conteúdos pré-determinados e que na 
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maioria das vezes não estão de acordo com a realidade das crianças e que para elas se não for 

contextualizado pelo professor (o que nem sempre acontece), não farão nenhum sentido para 

o seu contexto pessoal e social. E ainda mais agravante para a realidade da educação infantil é 

o despreparo dos professores ou a designação, para as séries iniciais, de professores sem a 

qualificação adequada para trabalhar com a faixa etária ou ainda professores que são 

designados, tem a qualificação adequada, porém não gostam ou não se identificam com estas 

séries, mas são obrigados por determinação das secretarias de educação a permanecerem 

nestas salas. Todo esse contexto desfavorável a uma pratica educativa que permita dar 

autonomia ao aluno, bem como levá-los a refletir o seu próprio espaço de aprendizagem. 

Levando-se em conta que para o ensino dos valores são necessárias as condições adequadas, 

um ambiente que propicie a vivência no seu espaço educativo em todos os níveis os valores, 

como disse Tilman( 2000. P 6): 

 

O estabelecimento de uma atmosfera baseada em valores no local de 

aprendizado é essencial para a exploração e desenvolvimento otimizado dos 

valores e de uma atmosfera baseada em valores [...]. Transferência de 

aprendizado integrando os valores à vida pelas crianças requer um ambiente 

de aprendizado centrado no estudante, em que os relacionamentos são 

baseados na verdade, carinho e respeito mútuo, realçam a motivação, a 

criatividade e o desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

 

Torna-se uma experiência delicada inseri-los em um contexto educativo sem as 

devidas condições de aprendizado, na qual a responsabilidade por não conhecer é do aluno e 

não da Instituição e do seu corpo administrativo e docente. Este contexto traz num primeiro 

momento a expectativa negativa de fracasso sobre os resultados do projeto, já que quanto aos 

resultados esperados a expectativa é de melhoria nas atitudes de higiene pessoal das crianças, 

e nas relações interpessoais, bem como uma atitude de paz e mais amizade na escola. 

 

Do ideal para a realidade: a pedagogia prática 

 

Todo esse contexto nos levou a adotar uma metodologia de trabalho desenvolvida a partir das 

necessidades dos usuários, contemplando o seu capital humano, social e produtivo, além de 

estimular o desenvolvimento social e comunitário.  O processo foi realizado em três etapas: a 

primeira foi a tomada de contato com os educandos na qual pudemos fazer uma avaliação da 

situação na qual se encontravam; e a condução e orientação dos grupos a partir da 

problemática predominante. A segunda etapa foi o monitoramento no qual buscamos 
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informações sobre as expectativas e possibilidades: o que sabem/o que esperam; foi feito um 

ajuste das informações; e uma análise de realidade; e só a partir dai foram realizadas as 

atividades cotidianas: conteúdos programados e oficinas integradas. A terceira etapa foi a 

avaliação do aprendizado; das atividades; dos conteúdos aplicados; e a avaliação final do 

projeto a qual não pode ser aplicada de forma oficial devido a agenda da escola que previa 

uma avaliação a cada dois meses e esta tinha sido realizada uma semana antes do inicio do 

projeto o que nos obrigou a realizar uma avaliação “informal” do resultado, a qual 

demonstrou uma apropriação e compreensão parcial dos conteúdos planejados, pois as 

crianças conseguiam reproduzir ou lembrar em média 70% do que tinha sido aplicado. 

A metodologia educacional visa à formação integral das crianças, participantes do projeto 

através de oficinas, aulas dialógicas e atividades lúdicas. O projeto se baseia essencialmente 

na pedagogia dialógica de Paulo Freire (1983) e construtivista de Jean Piaget (1946), como 

base de pensamento busca ainda inspiração nas ideias dos filósofos de Atenas: Sócrates e 

Platão e na metodologia e vivência dos monastérios tibetanos. 

Desta forma as ações educativas visam (re)conhecer e (re)descobrir as habilidades pessoais e 

dar ferramentas para que as crianças possam fortalecer a sua autoestima e enriquecer os seus 

conhecimentos, e que possam agir e interagir com o meio no qual estão inseridos com 

consciência e conhecimento dos seus direitos e deveres. Espera-se que elas possam perceber 

um espaço de paz interna e reconhecer os seus potenciais aprendendo a se valorizar e a 

valorizar os seus saberes, fortalecendo a sua autoestima e a sua capacidade criativa e 

empreendedora, que consigam delimitar melhor o seu espaço pessoal e ao mesmo tempo 

reconhecer o outro e o seu espaço, numa relação mútua de respeito, solidariedade, parceria e 

integração. Que cada criança possa assim alcançar os objetivos desta proposta, através do 

pensar e da busca dos sonhos de cada um, revelar as capacidades e competências mais 

intrínsecas de cada indivíduo.  

 

A família e a escola: relações em construção 

 

Quanto à relação com a família foi interessante a dinâmica. No início do projeto alguns pais 

olhavam desconfiados para as mudanças na rotina, alguns até foram perguntar o que estava 

havendo, se teria uma mudança de professor para a turma, porém à medida que o trabalho foi 

acontecendo foi possível notar uma frequência maior dos alunos, pois dos vinte e quatro, 

geralmente apenas treze ou quatorze, segundo a professora titular, costumavam estar 
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presentes. Tivemos uma média de dezenove a vinte alunos diariamente durante o estágio, 

mesmo com uma frequência alta, foi possível cumprir a maior parte das atividades propostas 

diariamente e a medida que era percebida a necessidade de adaptar melhor  o plano de aula, 

isso era feito, de forma que criou-se uma rotina na qual os alunos chegavam e eram colocados 

em contato com diversos livros de historinha infantil e estimulados a folhear e fazer uma 

leitura das imagens, favorecendo assim o letramento. Após esta atividade eles eram 

estimulados a uma interação na qual se acolhiam mutuamente com uma música de bom dia e 

a partir dali iniciava-se a contação de história (o momento mais apreciado por todos), seguida 

de uma roda de conversa sobre a história a qual estava ligada ao valor exposto no dia e ao 

conteúdo aplicado, de onde era proposta uma atividade para que os alunos pudessem produzir 

(cartazes, painéis, desenhos, pinturas com guache, quadro coletivo), seguindo-se a esta 

atividade o intervalo. Após o intervalo foram realizadas atividades recreativas com jogos e 

brincadeiras e cantigas de roda visando o desenvolvimento cognitivo e motor, senso de 

direção e espacialidade, bem como estimulando a competitividade sadia e a interação do 

grupo. A aula era finalizada com a explicação da tarefa de casa e a despedida com uma 

musica. Alguns pais verbalizaram que os seus filhos estavam estimulados a participarem das 

aulas e chegavam em casa contando o que haviam feito, que tinham muitas atividades 

interessantes.  

Concluindo o projeto foi realizada no último dia uma palestra com os pais sobre higiene dos 

alimentos e higiene pessoal das crianças. Esta atividade foi bem interessante, pois foi 

realizada em parceria com as estagiárias da nutrição, embora a adesão dos pais tenha sido 

pequena. 

 

Considerações finais 

Neste artigo, nosso objetivo foi demonstrar como o trabalho com a estratégia de projetos – 

visto sob a ótica da complexidade, interdisciplinaridade e transversalidade – pode oferecer 

caminhos para o desenvolvimento da educação em valores na escola. Acreditamos ter 

evidenciado que ao se constituírem por meio da articulação entre conteúdos curriculares e 

temáticos contextualizados em problemas reais de nossa sociedade, mesmo em uma interação 

com crianças é possível construir identidades e saberes na direção de uma sociedade mais 

justa e fraterna. 
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Nesse sentido, a análise de algumas atividades do projeto “Re(ver)” – desenvolvido junto a 

uma turma do Infantil I – sinaliza que o trabalho com valores pode ser considerado uma forma 

possível de ensinar que amplia os objetivos da educação para além da instrução.   

Dessa maneira, alunos e alunas tomam contato com o conhecimento disciplinar por 

intermédio do estudo de temas de relevância social para a formação humana, contemplando o 

que julgamos serem os dois objetivos básicos da educação: a instrução e a formação ética.  

No que concerne à relação com a família e a participação ativa da mesma nos processos 

educativos foi possível perceber que é possível e que o principal mobilizador dessa família 

pode ser a escola no sentido de conscientizar e refletir com estes familiares as relações com 

seus filhos. 

Esperamos ter conseguido trazer de forma clara todo o processo de aplicação e reflexão da 

importância de projetos transversais com valores para trazer ao dia a dia da escola uma 

formação mais humana e voltada a formação integral do homem. 
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INTERVENÇÃO NA ESCOLA:  

experiência potencializadora na relação PIBID e o espaço educacional 
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Sessões Coordenadas Livres - EDUCAÇÃO 

Resumo 

 

Este presente trabalho pretende discutir as potencialidades e contribuições que o PIBID-

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência e seu subprojeto “Juventude e 

Participação” com sua vertente no campo da Licenciatura em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF pode oferecer a estudantes da rede 

pública de ensino. Esta pesquisa traz como campo empírico uma intervenção a respeito dos 50 

anos da ditadura militar no Brasil, realizada no mês de abril em uma escola da rede pública de 

ensino do nível médio situada em Petrolina-PE. Essa atividade empírica que dá norte a este 

trabalho foi a primeira grande ação deste subprojeto nesta escola, e teve como principal 

objetivo debater com discentes sobre a ditadura militar brasileira e seus impactos em todas as 

esferas na sociedade, enfatizando o que ainda herdamos desse momento, inclusive nos dias de 

hoje.     

 

 

Adentrando ao trabalho... 

 

Falar, discutir, promover educação na contemporaneidade sem ao menos provocar nos 

estudantes um mergulho em si mesmo, no grupo ao qual faz parte é mais do que um ensino 

descontextualizado, é um ensino descompromissado e omisso a fatos e acontecimentos que 

interferem em nossa vida, sejam eles do passado ou da atualidade. Muito mais do que tentar 

ensinar e aprender é necessário que todos/as envolvidos na educação estejam dispostos a 

refazerem, a repensarem seus métodos e suas contribuições, para que assim a educação possa 

trilhar caminhos mais prazerosos e construtivos. Este trabalho tenta seguir esta linha, ao 

explanar a experiência de um bolsista PIBID em uma intervenção escolar. A mesma se deu no 

mês de abril em uma escola de Petrolina-Pe que teve como temática “50 nos da ditatura: o que 

tem haver comigo?” sendo que o público alvo aqui se compõe de estudantes do 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino Médio.  
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Porque intervenção na escola? 

 

A disciplina de Sociologia vem se consolidando no currículo fixo do nível Médio. Tal 

conquista só foi possível a partir de muitas discussões e lutas. A mesma ainda vive um 

desdenhar por parte de outros professores que ainda não a consideram como responsável 

também não só pelo cumprimento do currículo, mas com formação do estudante, do ser 

humano. Em contrapartida, essa mesmo disciplina que ainda briga pelo seu espaço vem se 

mostrando como potencializadora para aulas mais construtivas e menos convencionais. A 

intervenção escolar é um bom recurso a ser utilizado como forma de fincar raízes da 

disciplina pelas escolas brasileiras. A respeito desse tipo de intervenção: 

A intervenção educativa deve, contudo, incorporar princípios flexíveis 

capazes de contemplar as particularidades pessoais e culturais, escolares e 

sociais, tendo como alvo os processos de desenvolvimento, personalização, 

socialização, humanização e libertação. Trata-se, portanto de uma prática 

essencialmente pedagógica que ganha sentido pela sua conotação política. 

(COLELLO, 2001, p. 49) 

 

Nesta direção, este estudo buscou contemplar as particularidades dos estudantes, discutindo as 

interferências que a ditadura militar provocou e ainda provoca. Também que ligações os 

jovens de hoje tem com os jovens desse período. Atentando para a participação da juventude 

na história brasileira. 

 

Desenrolar da Intervenção  

 

Dentre os desafios que as escolas em especial públicas vem a enfrentar tem-se a função da 

escola como potencializadora para além dos conteúdos, para além do mercado de trabalho. 

Uma escola que seja capaz de provocar o ser cidadão que questiona sua própria realidade. 

Essa que para muitos é uma grande utopia, para outros um caminho a ser trilhado, construído, 

pode ser melhor entendido nas palavras de Colello (2001, p. 50.) que diz:  

 

A realidade de nossas escolas hoje deixa ao século XXI o desafio de colocar 

o esforço pedagógico (o ensino) a serviço das metas educacionais, visando o 

equilíbrio entre o “ser saber” e o “saber ser”, isto é, entre o sujeito 

cognoscente e o sujeito social, consciente, equilibrado e responsável.  
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Eis aí um grande desfio para todos nós envolvidos no processo educacional: entender o/a 

estudante como um ser social sabedor e questionador de sua própria realidade. Realidade esta 

que interfere e sofre interferências por cada indivíduo. 

Os suportes que deram embasamento a esta intervenção se desenrolaram através de rodas de 

conversas entre a Equipe do PIBID “Juventude e Participação”, análise de vídeos, músicas e 

textos que atentamente foram escolhidos para a atividade proposta. 

Definido os vídeos, o próximo passo era pensar de que forma instigaríamos as turmas.  O 

cronograma de atividades após algumas reuniões foi definido no dia 29 de abril do ano em 

curso. Para isso, decidimos que nos primeiros anos faríamos uma dinâmica com letras de 

música que discursavam a ditadura militar. Como “Cálice” de Chico Buarque, “Pra não dizer 

que não falei das flores” de Geraldo Vandré, aonde cada estudante retiraria de uma caixa 

frases destas músicas, para ler e discutir com a turma. Nos segundos e terceiros anos o foco 

foi intensificado na discussão. A intervenção então se deu no dia 29 de abril de 2014, da 

seguinte forma: De início, após apresentarmos a temática do dia, provocamos as turmas a 

falarem sobre o que conheciam, como interpretavam a ditadura. Logo após esse diálogo-que 

para nós foi muito gratificante, pois possibilitou conhecermos um pouco mais as turmas e nos 

deu um direcionamento com maior profundidade de como prosseguir na intervenção-

apresentamosos dois vídeos e partimos para o debate. Que por sinal, foi o ponto alto da 

intervenção, pois os/as jovens puderam opinar, criticar, expor suas indignações, frustações 

sobre esse episódio na história de nosso país. 

Na experiência abordada aqui, pode-se perceber essas interferências bem de perto. A 

intervenção “50 anos da ditadura. O que tem haver comigo?” possibilitou um mergulho em 

um período tão intenso na história do povo brasileiro. Vejamos o que estes estudantes 

relacionam com a ditadura: 

“Algo brabo”.  

“Guerra, morte, rebelião, protestos”.  

“Não direito a se expressar” Muito sofrimento...” 

Tais palavras traduzem o que os discentes veem como ditadura militar no Brasil e como eles 

se posicionam diante de sua interpretação o que possibilita compreender uma noção ainda 

vaga, fragmentada. Isso tem muita consequência com o que o livro didático de Sociologia 

proporciona ao estudante. Pois para realização da oficina, análises foram feitas a cerca do que 

os livros desta disciplina trazem sobre a ditadura militar no Brasil, que por sinal, em sua 
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maioria não adentra os fatos, o desenrolar dos acontecimentos, restringindo o estudante de 

uma ampliação de ideias e de conhecimento. 

Na discussão dos vídeos apresentados durante a oficina, se verificou as falas dos estudantes 

mais coesas e com mais propriedades, sendo que os discursos iam por uma outra via, um 

outro suporte que não a simplicidade e redução dos fatos. Quanto essa corporificação de um 

discurso as falas dos discentes demonstram a importância de possibilitar materiais que 

provoquem um questionar, um outro olhar sobre a história: 

“Os brasileiros estavam protestando para ter direitos a votar” 

Por que chamavam de revolução? Foi para camuflar? Porque foi uma ditadura!” 

“O sangue derramado obteve conquista. Mas e aí, e hoje? 

Estas frases representam bem as potencialidades que os estudantes têm em ir de encontro a 

debates, discussões em sala de aula. Reforça também a necessidade de instigar o 

enfrentamento de ideias sobre temas que são considerados “pesados” para se trabalhar em sala 

de aula. A última frase adentra o universo dos mesmos, pois questiona as lutas pela juventude 

de hoje. Tal questionamento foi muito intenso dentre todas as turmas. Alguns estudantes 

reconhecem a acomodação pela juventude contemporânea, outros afirmam que os meios para 

protestar mudaram. Diante disso, é preciso encarar o conflito de ideias como mola propulsora 

de uma educação construtiva e prazerosa. 

 

Escola como parte da sociedade 

 

Entre os dilemas da educação que ganharam fôlego com a contemporaneidade, não se pode 

descartar o da educação como forma socializadora do indivíduo. Inúmeros discursos 

enfatizam a necessidade da escola ao menos repensarem sobre a preparação de seus 

estudantes para o meio social. Contudo, esquece ela que também é parte dela. Por sinal, um 

lugar onde vários indivíduos dos mais diferentes se encontram para de uma forma harmoniosa 

produzirem juntos, neste caso conhecimento. Se verifica em muitos discursos de quem está 

diretamente envolvido no processo educacional um não olhar mais crítico da escola como 

sendo também o meio social. Também o foco do mercado de trabalho como única 

possibilidade para convivência social. Quanto a estas funções da instituição escolar, Gramsci 

(1975, p.74) nos faz repensar sobre o lugar da educação, da escola e principalmente que tipo 

de pessoa se está interessado em acolher: “A tendência democrática de escola não pode 
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consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão 

possa se tornar governante”. 

Nesta concepção gramsciana é preciso que a escola possibilite a emancipação do estudante, 

do indivíduo. Não só a qualificação como profissional, mas o conhecimento para uma vida 

político social ativa que o faça compreender onde está inserido. Nesse sentido, essa 

intervenção ao provocar o debate sobre a ditadura, tentou provocar os estudantes a 

repensarem seus lugares, suas ações. Vale salientar que dentre os inúmeros questionamentos e 

afirmações dos discentes os fatos que se desenrolaram perto dos mesmos ganham destaque. 

Como é o caso da manifestações de 2013 as jornadas de junho que também houve pelo Vale 

do São Francisco e que alguns destes estudantes estiveram presentes na militância na 

cobrança de melhorias para a vida do brasileiro. A seguir algumas falas que retratam a 

importância de possibilitar a temática que está sendo trabalhada ao convívio do estudante: 

“Ditadura... dá pra lembrar do Vale Acordou. Os protestos.” 

“Teve pais com medo dos filhos participarem. Mas foi por causa da mídia mostrando a 

quebradeira” 

“O Vale Acordou foi massa!” 

“O Vale voltou a dormir de novo!” 

 

De ditadura a organização estudantil... 

 

Partindo da temática de atuação do PIBID Juventude e Participação, o debate com estudantes 

do Ensino Médio ganhou novos rumos. Adentrou o convívio social. A partir das discussões 

sobre ampliação, conquistas de direitos e sobre a juventude atual, os estudantes apontaram 

como forma de organização, de participação jovem a tomada de ações por eles, referentes a 

problemas e dificuldades nas vivências dentro da escola e em outros espaços. Logo abaixo, 

tais citações: 

“Somos o país que mais pagamos impostos” 

“Uma cidade como a nossa. Pra que pagar IPTU? Na tv passa que em certos bairros tá tudo 

pavimentado. Aonde?” 

“Tentamos lutar pela chegada de professores que faltavam. Alguns vieram!” 

Hoje vive uma liberdade até demais! 

“Tem gente que se aproveita das manifestações pra quebrar, violentar.” 
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A partir destes discursos, é possível identificar uma contextualização feita pelos jovens que 

relacionaram o período da ditadura com os dias atuais, problemas e desafios ainda 

encontrados em suas cidades, suas realidades. Tais falas quebram muitas afirmativas de que 

“os jovens de hoje não protestam. Não se interessam por política”. Nesta intervenção ficou 

evidente como e de que forma os/as jovens compreendem a política no Brasil e como se 

sentem fazendo parte da mesma. 

São estas falas que dão o contraste para uma ação ainda mais concreta de nossa parte como 

Licenciandos e Licenciados, de Ciências Sociais, pois nos possibilita ter diversas 

interpretações de fatos do cotidiano escolar, fator tão fundamental para uma construção de 

uma educação transformadora e inquieta. 

 

 

Resultados... 

 

Dentre as contribuições que esse momento proporcionou, destaca-se a contextualização que 

os jovens fizeram, e um pensar crítico que apresentaram. Os mesmos ao debaterem sobre a 

repressão, os protestos durante o golpe militar, relacionaram com os protestos que 

aconteceram em 2013. A tão significativa “Jornadas de Junho” que inclusive ocorreu em suas 

cidades: Juazeiro e Petrolina, aqui no Vale do São Francisco com o nome de “O Vale 

Acordou”. 

Aqui se iniciam de modo mais efetivo as atividades de um Bolsista de Iniciação a Docência 

na temática “Juventude e Participação”. A realização desta intervenção possibilitou a 

continuidade de um trabalho que se visualiza como árduo, mas também com grandes 

potenciais. Aonde a parceria com a Gestão, Professora da disciplina de Sociologia e 

principalmente com os/as Estudantes pode proporcionar ainda mais um repensar, um refazer 

de práticas, didáticas e relações. Relações não só escolares. Mas, também relações de 

vivências para além dos muros da escola. 
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Resumo 

O trabalho apresenta resultados do projeto intitulado Acompanhamento do Plano de Gestão 

Ambiental junto às comunidades do entorno do açude Tamboril: Análise de resultados e 

impactos. Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do Plano de Gestão Ambiental 

junto às comunidades do entorno do Açude Tamboril e a partir daí desenvolver atividades de 

mobilização e sensibilização comunitária, no intuito de divulgação das ações previstas no 

Plano de Gestão Ambiental, analisando os seus resultados e impactos. É um estudo de base 

quali-quanti, utilizando-se do método da Análise de Conteúdo. Ao longo do desenvolvimento 

do projeto, utilizaram-se os procedimentos pertencentes à base da pesquisa-ação, utilizou-se 

de entrevistas semiestruturadas e questionários como dispositivo de coleta de dados. Após a 

coleta de dados foram realizadas ações que focam a preservação do meio ambiente. A 

primeira parte das atividades desenvolveu-se em três escolas da comunidade, com crianças de 

4 a 12 anos. Realizamos palestras sobre a importância de cuidar do meio ambiente e também 

oficinas de reciclagem. Para o público adulto, palestras sobre as doenças adquiridas através da 

água e um tratamento alternativo para a mesma. Associando ao tema, na oficina foram 

construídas armadilhas para mosquito da dengue. Na segunda e última semana de atividade 

aberta ao público, tratou-se dos tipos de poluição e uma oficina de confecção de sabão a partir 

de óleos de cozinha usado. Com a realização de tais ações se percebe o interesse da 

comunidade em compreender a importância da preservação ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As questões ambientais ganharam muita ênfase nos últimos anos. Os problemas que 

surgiram devido ao uso descontrolado do meio ambiente, fizeram com que os cidadãos se 

preocupassem com a vida futura no nosso planeta. A Gestão Ambiental surgiu como uma área 
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de conhecimento e também como uma ocupação profissional. Ela é extremamente nova e 

nasceu no contexto da crise ambiental que se intensificou a partir da década de 70 em todo 

mundo. 

Nesta época, passaram a observar o desenvolvimento de inúmeras abordagens sobre a 

explicação da questão ambiental, discutindo a forma como o ser humano gere os recursos 

naturais na satisfação de suas necessidades podendo colocar, num futuro próximo, em 

desequilíbrio a existência humana no planeta (PESSOA & SILVA, 2007). 

Quanto maior for a necessidade exploratória, maior será a adaptação e a transformação do 

ambiente natural. Do mesmo modo serão enormes a quantidade e a diversidade dos resíduos 

gerados, com velocidade mínima de reposição desses recursos (PHILLIPPI JR. et al, 2004, 

p.3-4). 

De acordo com os vários estudiosos de gestão ambiental, ela deve ser compreendida como um 

processo que busca minimizar e, se possível, eliminar os aspectos intensificadores da questão 

ambiental, que nos últimos 10 anos foram ampliados nitidamente tendo em vista que são 

perceptíveis os sinais de que a natureza se encontra no seu limite (PESSOA & SILVA, 2007). 

Desse modo a gestão Ambiental a cada dia vem se constituindo como um saber que articula as 

ações dos diversos agentes sociais que 

[...] interagem em um dado espaço com vistas a garantir a adequação dos 

meios de exploração dos recursos naturais, econômicos, sócio-culturais às 

especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes 

previamente acordados/definidos nos territórios (PESSOA & SILVA, 2007). 

De forma geral, podemos associar a gestão ambiental como um processo que é iniciado 

quando são desenvolvidos e promovidos as adaptações ou modificações no ambiente natural, 

adequando-se às necessidades individuais ou coletivas (PHILLIPPI JR. et al, 2004, p.3). 

A prática da gestão ambiental exige seja qual for a ação, métodos de orientação educacional, e 

por esta razão, a educação deve permanecer em um lugar central promovendo o conhecimento 

aplicado ao tratamento das questões ambientais. Porém, a própria educação ambiental como 

prática pedagógica ainda não se consolidou, mesmo que exista uma “trajetória paralela à 

expansão das consciências individuais e coletivas sobre a questão ambiental”. A educação e a 

gestão ambiental são resultados de inúmeras informações sobre o meio ambiente e debates 

iniciados há anos atrás (PESSOA & SILVA, 2007). 

Na década de 70, diante do quadro de destruição de todo o planeta a Educação Ambiental 

(EA), surgiu preocupada principalmente em apresentar soluções aos problemas ambientais 

mundiais. 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
407 

 

A Conferência de Tbilisi, em 1977, a define EA como “um processo de reconhecimento de 

valores e classificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os 

seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos” (SOUZA, 2002). 

Na Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA - (Lei 9795/99), Educação Ambiental é 

definida como “(...) processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua 

sustentabilidade”. 

A Educação Ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela 

reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania, nacional e planetária, 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza (REIGOTA, 1994). Nas várias 

definições sobre Educação Ambiental a sociedade aparece como fator essencial para o seu 

sucesso, a população possui um papel ativo na mudança de valores e atitudes em relação à 

conservação e proteção do meio ambiente. 

Quando se fala em EA idealiza-se algo distante, problemas de difícil resolução e comumente 

relaciona-se com plantio de árvores. Mas, no entanto, não se percebe que a Educação 

Ambiental é bem mais ampla, surgindo como solução para vários problemas ao nosso redor, 

como por exemplo, a questão da disposição inadequada de lixo, deterioração do ambiente por 

escoamento de esgotos a céu aberto. A Educação Ambiental assume papel fundamental para a 

transformação da sociedade e nas relações homem x restante da natureza. 

A Educação Ambiental é um processo que procura desenvolver o senso crítico, inserindo o 

homem no seu real papel integrante e dependente do meio ambiente, visando uma 

modificação de valores tanto no âmbito ambiental como social, cultural, econômico, político e 

ético. 

De acordo com Silva (2005), a Educação Ambiental deve manter ligações estreitas, entre os 

processos educativos e a realidade, estruturando suas atividades em torno de problemas 

concretos que se impõem à comunidade, promovendo a transformação e a construção da 

sociedade. 

Segundo a PNMA, a Educação Ambiental deve ser oferecida em todos os níveis de ensino e 

em programas específicos direcionados para a comunidade. Visando, assim, à preparação de 

todo cidadão para uma participação na defesa do meio ambiente. 
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Jacobi (1998), afirma que os impactos negativos do conjunto de problemas ambientais 

resultam principalmente da precariedade dos serviços e da omissão do Poder Público em 

relação à preservação das condições de vida da população, porém é também reflexo do 

descuido e da omissão dos próprios moradores. 

Assim, fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam de modo 

responsável e com consciência, conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro; 

para que saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade tanto local 

como internacional; e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto nas suas 

relações com o ambiente. 

Nesse contexto, faz-se necessário uma educação transformadora que envolva não só uma 

visão ampla de mundo, como também a clareza da finalidade do ato educativo, uma posição 

política e competência técnica. A Educação Ambiental deve, tem a função de capacitar os 

indivíduos ao pleno exercício da cidadania, de modo a permitir que sejam superados os 

obstáculos á utilização sustentável do meio (PHILIPPI JR., 2005). 

O objetivo geral do projeto de pesquisa seria acompanhar o desenvolvimento do Plano de 

Gestão Ambiental junto às comunidades do entorno do açude Tamboril, por intermédio da 

Educação Ambiental. E como objetivos específicos desenvolver atividades de mobilização e 

sensibilização comunitária, analisando os resultados e impactos ao longo da aplicação de 

ações previstas no Plano de Gestão Ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O “Acompanhamento do plano de gestão ambiental junto às comunidades do entorno do 

açude tamboril: análise de resultados e impactos” é uma continuidade do projeto 

“Levantamento de Impactos Ambientais no entorno do Açude Tamboril, localizado em 

Ouricuri, Pernambuco” (2011) e “Aplicação de Programa de Educação Ambiental, junto à 

comunidade do entorno do Açude do Tamboril” (2012). 

Neste trabalho, não foi formulado um documento como Plano de Gestão Ambiental, mas 

foram articuladas e desenvolvidas ações de Gestão Ambiental, por intermédio da Educação 

Ambiental, as quais foram acompanhadas junto às comunidades dependentes do açude 

Engenheiro Camacho. Foi um estudo de base quali-quanti, utilizando-se do método da 

Análise de Conteúdo. Ao longo do desenvolvimento do projeto, utilizaram-se os 
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procedimentos pertencentes à base da pesquisa-ação, utilizou-se de entrevistas 

semiestruturadas e questionários como dispositivo de coleta de dados. 

A comunidade do açude Tamboril esta localizada na zona urbana do município de Ouricuri-

PE. O açude tinha capacidade para 27.664.000 m³ de água, ao longo de 13,4 Km de extensão 

(IBGE, 2011). Atualmente, devido a grande evaporação e pouca precipitação, o açude caiu 

para 1/3 de sua capacidade. O entorno do açude ainda é habitada por famílias que cultivam e 

vendem, em geral, hortaliças e frutas, e que continuam com a criação de vários animais; há 

famílias que trabalham como restaurantes, bares, mercadinhos, padarias, e há outras que 

utilizam a área apenas para o lazer familiar. 

Foram aplicados 93 questionários nas comunidades, seguidos da sistematização dos dados e 

discussão. Com base nos questionários, no mês de Maio foram desenvolvidas atividades de 

Educação Ambiental, e em seguida foram analisados os resultados das ações: 

1º) Foram escolhidas três escolas, com crianças de 4 a 12 anos. A atividade na Escola 

Engenheiro Camacho ocorreu no dia 13 de maio de 2014, com os alunos do turno da manhã e 

da tarde. Na Escola José Izidio Lopes ocorreu no dia 15 de maio de 2014 também nos dois 

turnos. E no dia 16 de maio de 2014 a atividade foi desenvolvida na Escola Cleonice de 

Alencar apenas no turno da manhã. Foi ministrada uma palestra intitulada “Cuidando do meio 

ambiente” e foi realizada uma oficina de reciclagem, fazendo um vai-e-vem e um carimbo. Os 

materiais necessários para fazer o vai-e-vem eram: 2 garrafas PET de 2 litros, 2 cordas para 

varal (3 metros de comprimento cada), fita adesiva transparente e coloridas, 4 pedaços de 

madeira, papel camurça, tesoura e cola branca. E para produzir o carimbo: papelão, tesoura, 

cola branca, 1 rolo de papel higiênico, tintas guache, pincel para tinta guache, 1 tampa de 

refrigerante, 1 tampa de maionese, EVA, 1 folha de jornal ou 2 folhas de papel branco e 1 

garrafinha de iogurte de 100 mL; 

2º) Entre os dias 20 até 23 de maio de 2014, as atividades de Educação Ambiental realizadas 

na comunidade do Tamboril foram abertas ao público. Foram escolhidos 4 lugares 

estratégicos afim de que boa parte dos moradores pudessem participar. Estes locais foram: 

Bar do Valdir, Restaurante e panificadora Tamboril, Bar do Miguezão e na Associação da 

Chapada do Tamboril. Um local por dia, com a expectativa de que teríamos um bom público. 

A palestra ministrada foi sobre as “Doenças adquiridas através da água e Tratamento 

alternativo de água”. Associando com a temática da água resolveu-se fazer uma oficina de 

como construir “armadilha para mosquito da dengue”. E para confeccioná-la utilizou-se uma 

garrafa PET ainda com o anel do lacre, tesoura, fita isolante, lixa, microtule, arroz ou alpiste; 
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3º) Na segunda e última semana de atividade aberta ao público, entre os dias 27 a 30 de maio 

de 2014, os locais foram os mesmos e a palestra foi sobre os “Tipos de poluição e Por que não 

se deve queimar o lixo?” e na oficina aprendeu-se a fazer sabões a partir de óleos de cozinha. 

Para prepará-los, os materiais necessários foram soda cáustica, óleo de fritura, água, sabão em 

pó, detergente, garrafas PET, balde de plástico, cabo de madeira e corante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Educação Ambiental tem crescido gradativamente ao longo dos anos devido ao lamentável 

quadro de deterioração ambiental. Segundo Jacobi (2003), ela deve ser desenvolvida como 

uma prática sócio-educativa integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal.  

Além dos problemas ambientais associados as águas, existem outros fatores que geram 

impactos tanto no meio ambiente, quanto na saúde dos cidadãos. Um dos problemas são os 

resíduos sólidos gerados pelas famílias que não são coletados e terminam por contaminar os 

solos, as águas, o ar, propiciando o surgimento de vetores biológicos. Baseado nisto, é 

importante sabermos a quantidade de pessoas que residem por famílias, para associarmos a 

quantidade de lixo produzido atualmente por cada indivíduo.  

Na pesquisa realizada em 2012 pela ABRELPE, apontaram que cada individuo, nas cidades 

envolvidas, geraram cerca de 383 kg de lixo por ano. Segundo a Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (2012) no nordeste são gerados em média 1,17 Kg/hab/dia de resíduos 

sólidos.  

Dos 93 questionários aplicados na comunidade, tivemos uma média de quantas pessoas 

residem nas casas. A maior parte, 26% afirmaram que residiam apenas 2 pessoas na moradia, 

e os outros resultados foram 22%, 22%, 14%, 8% e 10% para a quantidade de moradores 3, 4, 

5, 6 e 7, respectivamente. Se compararmos 1,17 Kg/hab/dia a quantidade de moradores 

inclusos nos questionários, descobriríamos que em um ano, apenas um morador geraria mais 

de 427 Kg de resíduos, e se for multiplicado a mais de 355 moradores obteríamos um valor 

acima de 150 mil Kg de lixo. Aonde vão parar todos estes resíduos? Infelizmente são 

desprezados na natureza. 

Por serem uma comunidade na zona rural da cidade, muitas famílias sobrevivem da 

agropecuária. As principais fontes de renda familiar são oriundas da agricultura e da Bolsa 

Família. São relativamente baixas outras fontes de renda como comércio próprio, criação de 
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animais, ajuda governamentais, como o seguro Safra, funcionários públicos e privado. Com 

relação ao que é produzido pelos agricultores, se destacam as verduras, o milho, o feijão e a 

macaxeira. Entre estes citados, apenas as verduras podem ser plantadas durante a maior parte 

do ano, pois são cultivadas muito próxima da margem do açude e a falta de chuva não 

prejudica tanto, pois irrigam com a água do açude. Ainda há a criação de animais como 

galinhas, porcos, ovelhas e gados, e as fezes e a urina deste animal terminam contaminando o 

açude. 

Nas fezes dos animais de sangue quente estão presentes bactérias, como Escherichia coli, que 

provocam doenças intestinais. Outras doenças também surgem devido as águas contaminadas, 

como é o caso da hepatite. Deste modo, perguntamos se alguém na residência contraiu alguma 

doença, 24% disseram que sim, enquanto 76% afirmaram que não. A maioria das doenças 

confirmadas pelos moradores aconteceram em menos de 2 anos. Neste período, já haviam 

sido realizadas analises físico-químicas que confirmariam o grau de poluição nas águas. Em 

outras análises, como as microbiológicas, foram confirmadas as presenças das bactérias 

Escherichia coli, nas águas do açude, sendo um risco para quem ingere a água por acidente. 

Nas irrigações das verduras não apresentam um grande risco, já que as bactérias não 

sobreviveriam devido às altas temperaturas (RECHE et al., 2005). Na grande maioria dos 

casos positivos, houve a procura por ajuda médica, tanto no posto municipal quanto no 

hospital da cidade de Ouricuri. 

Mesmo com o açude apresentando visualmente péssima qualidade, as famílias utilizam suas 

águas para diversas finalidades. Utilizam em atividades domésticas lavando roupas, louças, 

limpeza da casa em geral, e alguns afirmaram que usam para o banho. Ainda utilizam nas 

irrigações e fornecem para os animais beberem. São poucos aqueles que não usavam as águas 

em absolutamente nada. 

As atividades de Educação Ambiental desenvolvidas no mês de Maio iniciaram nas escolas da 

comunidade do Tamboril. Nas três escolas foram realizadas mini palestras intituladas 

“Cuidando do Meio Ambiente”. Explicamos o que era meio ambiente e quem fazia parte dele, 

desde uma simples pedra até os seres vivos como os animais e as plantas. Falamos também 

que nós, seres humanos, também fazemos parte do meio ambiente e por causa disso 

precisamos cuidar muito bem dele. De forma clara, explicamos que “sem o meio ambiente 

não poderíamos viver, não teríamos o ar para respirar, água para beber, a comida para comer, 

e o planeta terra para viver”.  
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O Meio ambiente pode ser definido como todo espaço onde se desenvolve a vida, incluindo 

todas as atividades do homem, dos animais e vegetais. Portanto, a água, o ar, o solo, as 

florestas, os sertões, os animais, e também o homem compõem o meio ambiente.  

Por se tratar de crianças, a nossa fala não podia se estender a termos técnicos então buscamos 

sempre explicar da forma mais simples e contextualizando com a realidade da sua 

comunidade e de seus pais. Continuando a mini palestra, explicamos o que poderia acontecer 

se não cuidássemos do meio ambiente: “as águas dos rios ficariam sujas, os solos 

contaminados, as árvores e animais morreriam, o ar ficaria poluído, aumentaria a quantidade 

de lixo, e muitas pessoas ficariam doentes”. Justamente pela falta de cuidado com o açude da 

comunidade, o açude Engenheiro Camacho (Tamboril) possui suas águas poluídas, devido a 

solos contaminados por dejetos e o lixo em sua margem. Então, por causa dos problemas 

citados, explicamos como poderíamos cuidar do meio ambiente e a melhor solução seria 

realizando práticas corretas, como: “não jogar lixo em qualquer lugar e nem nos rios, não 

queimar o lixo, não machucar os animais, reciclar e reutilizar materiais, ensinar para a família 

e os amigos que devemos cuidar do meio ambiente”. 

Houve grande interação entre as bolsistas deste projeto e os alunos. A participação dos 

mesmos foi satisfatória para saber que cada criança tem um conhecimento em construção que 

está se desenvolvendo aos pouco sobre a preservação do meio ambiente 

Finalizando a mini palestra, perguntamos se eles já estavam prontos para cuidar do meio 

ambiente. Todos disseram que sim, que iam cuidar pelo que já sabiam e pelo que aprenderam. 

Com a intenção de torná-los conscientes das questões ambientais, dissemos que todos eles 

faziam parte da Patrulha do Meio Ambiente, e que a principal missão era de cuidar do nosso 

planeta.  

Realizada a primeira parte, iniciamos a oficina para construir um brinquedo vai-e-vem de 

garrafa PET e um carimbo (Figura 1a). A criação dos brinquedos foi motivo de alegria e 

brincadeira entre as crianças, o envolvimento foi grandioso entre o grupo, eles participaram 

com entusiasmo e felicidade por estar confeccionando um brinquedo que irá servir de 

diversão junto com seus coleguinhas. 

No término da atividade, presenteamos cada aluno com uma medalha da “Patrulha do Meio 

Ambiente” para que se lembrem de sua missão, que é cuidar do meio ambiente (Figura 1b). 

Com isso, esperávamos contar com a ajuda de cada aluno para mudar os péssimos hábitos de 

seus pais que acabam prejudicando o meio ambiente e a comunidade do Tamboril. Também 
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esperávamos que nos ajudassem a divulgar as atividades que realizaríamos nas próximas 

semanas e no encerramento do projeto. 

 
(a)                                                                (b) 

Figura 1 – Atividade nas escolas do Tamboril, Ouricuri/PE: (a) Alunos participando da oficina; (b) Após 

receberem as medalhas da “Patrulha do Meio Ambiente”. 

Fonte: Autores, 2014 

 

Nas atividades abertas para o público adulto, decidimos palestrar sobre as doenças adquiridas 

através da água e apresentar um possível tratamento alternativo para a mesma. Os tipos de 

doenças apresentados foram as principais como hepatite A, cólera, esquistossomose e 

verminoses. Comentamos os principais pontos que poderiam ser de fácil compreensão, 

apresentando algumas características das doenças, formas de contaminação e principais 

sintomas. Ressaltando que a transmissão do agente infeccioso, através da água, ocorreria pela 

ingestão, pelo contato com a pele durante o banho, na preparação de alimentos, ou pelo 

consumo de alimentos lavados com água infectada (ÁGUA BRASIL, 2014). 

Não poderíamos apresentar muita informação já que o público alvo não eram estudantes, mas 

sim donas de casa e possivelmente alguns maridos, ambos pessoas do campo que não 

chegaram a concluir seus estudos ou concluíram há algum tempo. Na oficina, escolhemos a 

armadilha para o mosquito da dengue por causa da doença que é veiculada através da água. 

Além disso, ela foi bem simples e fácil de fazer. 

A primeira atividade ocorreu no dia 20 de maio no Bar do Valdir que fica próximo ao paredão 

do açude. Esperávamos que aparecesse pelo menos de 15 a 20 pessoas, mas isso não 

aconteceu. As únicas participantes foram a dona do estabelecimento e sua mãe, que 

interagiram bem e contribuíram expondo suas opiniões. Elas ainda comentaram sobre os casos 

de hepatite A que houve na região, e que as crianças foram afetadas principalmente. Também 

disseram que tinham chamado muitas vizinhas, mas nenhuma quis participar pois não 

acharam importante. No dia 21 de maio, a atividade foi realizada na padaria. Este local era 

bem grande e centralizado, esperávamos um bom número de pessoas, mas apenas a dona do 
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estabelecimento participou. Ela também contribuiu na palestra e expressou sua opinião, 

incluindo a falta de interesse dos moradores quando o assunto é o meio ambiente. No dia 22 

de maio, a palestra e oficina ocorreram no Bar do Miguezão, outro ponto bem localizado e 

com possibilidade de aparecer um bom número de moradores. Porém mais uma vez, apenas as 

donas do estabelecimento participaram e expuseram seus conhecimentos sobre o assunto. As 

donas do bar disseram que os moradores não se interessavam em participar de qualquer 

atividade, a não ser que tenha dinheiro envolvido. Se o nosso projeto oferecesse dinheiro com 

certeza daria muita gente. 

Na segunda atividade aberta o tema foi poluição. O conteúdo da palestra poderia ter sido bem 

mais amplo, mas levando em consideração o público alvo focamos em informações mais 

claras que combinariam com a realidade da comunidade. Os tipos de poluição que abordamos 

foram a sonora, a atmosférica (ar), do solo e da água. A poluição sonora foi associada a 

quantidade dos sons de vários carros que ficam nos bares; a poluição atmosférica foi 

associada aos lixos dos moradores que são constantemente queimados e a fumaça acaba sendo 

inalada pelo moradores; a poluição do solo foi facilmente associada ao lixo desprezado em 

qualquer lugar, as queimadas que também poluem o solo e o uso de produtos químicos como 

agrotóxicos; a poluição da água foi associada ao açude Tamboril que há muito tempo está 

poluído e suas águas são pouco utilizadas por este motivo. A parte final da palestra justificou 

o motivo para não queimar o lixo. Além dos problemas gerados pela poluição, há 

possibilidade de gerar substâncias extremamente tóxicas ao queimar o lixo, podendo causar 

até a morte. Na oficina, com a confecção dos sabões, evitamos que o óleo usado tivesse um 

destino inapropriado.  

Seguindo a mesma programação da semana anterior, no dia 27 de maio a atividade foi 

realizada no Bar do Valdir e mais uma vez não apareceram muitos moradores, apenas as 

donas do estabelecimento. No dia 28 de maio, o local para realização da atividade foi na 

padaria. Desta vez teve a participação de mais duas mulheres e incluindo a dona do 

estabelecimento somaram três mulheres. Todas participaram da palestra ouvindo e 

comentando suas opiniões quanto aos hábitos dos moradores, que mesmo sabendo que jogar o 

lixo em qualquer lugar e/ou queimá-lo é errado, continuam fazendo o mesmo. O diálogo 

trouxe para cada moradora algo inovador no qual cada uma deu sua opinião sobre o tema, e 

falaram ainda sobre o lixo produzido em suas casas e que não podiam jogar no coletor devido 

à distância. Algumas histórias foram surgindo e as informações foram se desenvolvendo no 
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decorrer da palestra. O entusiasmo das participantes foi grande na preparação do sabão, 

tiveram muito interesse em aprender para fazer depois (Figura 2). 

 
(a)                                                                (b) 

Figura 2 – Atividade aberta à comunidade do Tamboril: (a) Participantes da palestra sobre poluição; (b) 

Após confecção do sabão com óleo de cozinha. 

Fonte: Autores, 2014 

 

No terceiro dia, 29 de maio de 2014, nossa atividade ocorreu no Bar do Miguezão. 

Novamente os moradores não foram e apenas a dona do bar e sua nora participaram. No 

momento da palestra, apenas a nora participou e não houve muito diálogo por parte dela, mas 

explicamos o que podia ser dito associando com a realidade em que eles viviam. Na oficina 

houve mais interação para entender o passo-a-passo na produção do sabão caseiro, e desta vez 

os donos do bar (o casal) participaram. 

No último dia, 30 de maio de 2014, a atividade seria na Associação da Chapada do Tamboril 

no Sítio São Bento. Como havia sido cancelada a atividade da semana anterior, neste dia 

faríamos as duas ações juntas. Porém nenhum morador apareceu para participarem da nossa 

ação. 

 

CONCLUSÕES 

 

Todas as ações realizadas ao longo do projeto de pesquisa buscaram a interação da Educação 

Ambiental, como facilitador no desenvolvimento da Gestão Ambiental. Com isto, os objetivos 

do trabalho puderam ser atingidos, acompanhando e analisando as ações realizadas na 

comunidade através da mobilização e sensibilização comunitária. Embora que a maioria dos 

moradores continue com práticas erradas, como é o caso da queima do lixo. Apesar de 

ouvirem nossa fala há 3 anos, ainda assim, continuam com os mesmos hábitos. Continuam 

com as criações de animais nas margens e não possuem a disposição de sair de suas casas para 

aprender algo novo.  
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A atividade realizada com as crianças obteve sucesso, boa participação e interesse. Mas sem o 

incentivo correto, elas poderão dar continuidade as práticas errôneas de seus pais. O que 

contrasta com as respostas dos responsáveis ou pais, quando afirmaram que é importante a 

criança aprender a cuidar do meio ambiente. Estes falam da importância, mas não cumprem 

suas obrigações ambientais. Isto, nós percebemos quando preferem queimar seu lixo a andar 

alguns metros para deixar no coletor, e quando não compareceram nas duas atividades do mês 

de maio.  

Acreditamos que nossa participação, apesar de pequena, foi mais um passo importante na 

busca por um meio ambiente melhor. E, infelizmente, ficamos com a impressão de que a 

comunidade reclama demais dos problemas que existem, mas não querem ser sujeitos ativos 

no processo de recuperação do meio ambiente, que inicia com a Educação Ambiental. 
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Resumo 

Objetivamos refletir sobre as possibilidades de perceber na prática do magistério, professores 

como intelectuais orgânicos. Aproveitamos as observações realizadas no cotidiano escolar 

durante as vivencias do PIBID–Programa de Iniciação a Docência da UNIVASF–

Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde, vimos a utilização de signos exógenos, 

estranhos, frente às necessidades. Sugerimos pensar como “intelectuais orgânicos”, 

professores que nas instituições de ensino possam propor o fim das contradições do trabalho 

realizado. Se para Gramsci o intelectual emerge das massas, de grupos conhecedores de sua 

realidade, ninguém melhor que os professores para propor e cobrar os anseios dos seus pares. 

Pensamos aqui o professor, que na situação de intelectual orgânico é capaz de problematizar e 

ser proponente de modelos eficazes para o contexto de cada instituição de ensino. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva refletir sobre as possibilidades de perceber na prática do magistério, 

professores como intelectuais orgânicos. Para tanto, utilizamos observações realizadas no 

cotidiano escolar das vivencias do PIBID – Programa de Iniciação a Docência da UNIVASF – 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde, percebemos a utilização de signos 

exógenos, ou seja, estranhos, frente às necessidades dos docentes e dos discentes. Esse 

estranhamento está principalmente na incapacidade de mudar um modelo educacional pautado 

exclusivamente na transposição de conteúdo e significados que maximizam o poder de grupos 

específicos.  

Esse processo de formação faz parte de um projeto político maior, serve como instrumento de 

reprodução de práticas, comportamentos, formas de conceber e interpretar a “realidade” de 

uma classe hegemônica, que tenta, utilizando esse “aparelho” conformar as contradições 

sociais dos grupos oprimidos, dissimulando ações que servem especificamente para garantir a 

continuidade da dominação. É a dominação de uma pequena fração de pessoas sobre o 

                                                           
1
Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, graduando em Ciências Sociais, 

kgualter@hotmail.                           

2
Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, graduando em Ciências Sociais, 

netoandrade25@hotmail.com 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
419 

 

restante, utilizando de armas silenciosas para conter, a maioria expropriada, sob uma vida 

sofrida e marginalizada. 

Por fim, propomos pensar como “intelectuais orgânicos”, indivíduos oriundos da realidade 

geográfica e especifica de cada instituição de ensino. Nesse emaranhado de questões 

avaliamos o trabalho do professor, tendo-o como um ser capaz de propor e reivindicar o fim 

das contradições no seu ambiente de trabalho, assumindo as responsabilidades da atuação, 

para galgar a construção de novas “realidades” no ambiente de trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

 

A educação é um poderoso instrumento de difusão e reprodução ideológica. É o modo pelo 

qual uma classe se institui e faz seus anseios parecer o de todos. Através desses meios sutis 

que os comportamentos, modos, formas de ver o mundo, específicas de um grupo, são 

apresentados como projeto da coletividade e acabam sendo naturalizado. Por esse viés se 

constrói uma hegemonia. Pelo domínio dos meios culturais e simbólicos, entretanto, essas 

formas não são capazes de esconder as contradições emergentes das condições materiais de 

existência, mesmo escondidos pelas ideologias classistas hegemônicas, essas contradições 

aparecem, principalmente porque o projeto hegemônico é sempre totalizador e, portanto 

incapaz de responder as especificidades das frações de classe, dos diversos grupos e 

seguimentos. 

Pensando exclusivamente no trabalho docente da educação praticada nas escolas públicas, o 

presente artigo pretende provocar, a partir da apreensão, por este, do conceito de intelectual 

orgânico de Gramsci, o surgimento de possibilidades para o desenvolvimento de praticas que 

levem em consideração, saberes necessários para tornar o educando em um agente 

transformador do cotidiano social em que vive. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Historicamente, o conceito de intelectual está relacionado com a erudição de indivíduos bem 

nascidos, líderes que por dominarem certos conhecimentos teóricos e técnicos registrados no 

capital cultural do planeta são dotados de capacidades distintas e necessárias a sobrevivência 

dos seres humanos. 
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O intelectual clássico é esse ser capaz de apontar os caminhos, de dar direções, de cunhar nas 

massas uma consciência de classe. É como um pastor que zela por suas ovelhas, incapazes de 

pensar, tomar decisões, de tomar uma direção que não seja a determinada por seu líder, ou 

mentor intelectual. 

Alguns diriam que quem aponta o caminho não é o líder ou intelectual, mas sim, as 

instituições de acúmulo: sindicatos e associações, no entanto essas instituições ou sujeitos 

coletivos, também se burocratizam e logo perdem sua conexão com a base. Com isso não 

expressam tanto a consciência de classe, mas a vontade do opressor, os burocratas, guiados 

pela legislação e insensíveis àqueles que dizem representar. 

Para Gramsci a afirmação acima está errada, pois, o conceito de intelectual não está restrito 

aos indivíduos com alto grau de erudição, nem os que compõe entidades classistas, 

engessadas burocraticamente, mas trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres que 

pensam seu cotidiano, e ao refletir, racionalizam seus anseios, nessa perspectiva, seria um 

camponês que no fim de um dia de trabalho pensa sobre outros camponeses e suas condições 

matérias, o “verdadeiro” intelectual. 

A partir desta explicação, podemos entender o conceito de intelectual orgânico gramsciniano, 

que é a expressão do desenvolvimento da subjetividade de um individuo, que se constitui a 

partir de seu fazer e é capaz de refletir acerca da realidade de seu grupo social. É se perceber 

como intelectual, pensando nossas praticas e colocando-as a serviço da coletividade e do 

desenvolvimento do grupo no qual está inserido. 

Neste sentido, podemos afirmar que, por exemplo, o agricultor de um povoado no Semiárido 

nordestino, integrado, que vivencia cotidianamente as dificuldades impostas pela seca, que 

reflete sobre sua condição e a de seu povoado, cobrando do governo medidas pertinentes a sua 

comunidade é um intelectual orgânico. A ideia de orgânico implica integração, alguém que 

vivenciando problemáticas do seu contexto, movimenta-se, sendo capaz de se posicionar e 

agir (GRAMSCI, 2000). 

As considerações até aqui são importantes, sobretudo para entendermos a concepção de 

intelectual orgânico, proposta por Gramsci. E assim compreender o cotidiano escolar como 

um espaço vazio de significados contextualizados. Essa lacuna existe pela falta de sentido que 

há no modelo de trabalho usado pelas escolas públicas, que só reforça o poder predominante 

proposto pela classe hegemônica e naturalizado em nosso sistema de ensino. 

Para avançar na discussão, temos que pensar esse modelo de dominação não apenas como 

uma imposição por capricho de classe, mas, perceber os efeitos da dominação simbólica que 
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ocorre neste importante lugar, onde, os sujeitos nos diferentes campos fazem sua demarcação 

social, “escrevem” suas histórias e tomam posse de posições distintas e desleais. A grande 

questão é que a educação é um ponto estratégico importantíssimo dentro de um projeto 

político classista, é na escola que as ideologias, preconceitos se reproduzem, Motta (200). 

Como prova que a educação brasileira é um mecanismo de ideário classista, temos o exemplo 

dos estudantes da zona rural nordestina, que seguem a rotina de 15 (quinze) anos de vida 

escolar, no mínimo, viajando muitas vezes em carros inapropriados para se formar. Ao fixar 

morada nas comunidades, para aqueles que retornam, carecem do trabalho “científico”, dos 

profissionais das instituições do governo advindos das regiões sul e sudeste, que na pratica 

possuem conhecimentos insuficientes frente a uma realidade repleta de especificidades. Para 

sanar a necessidade de informações e garantir a sobrevivência humana daquele povo, os 

“técnicos”, iniciam pesquisas com regras especificas da “hegemonia”, desprezando os saberes 

existentes naquela comunidade. Não há envolvimento e nem participação social no processo. 

Dificilmente as mudanças rasas impostas de cima para baixo surtiram efeito.  

Neste sentido a existência do docente enquanto intelectual orgânico é elemento fundamental 

de transformação. Garantindo o poder de opinar no fomento e difusão popular de novos 

moldes de conhecimento e pesquisa. Sim a que ser modelos, pois, cabe aos professores da 

área rural, por exemplo, pensar seu modelo, ao passo que, as comunidades urbanas devem 

propor o seu.  Cabendo ao professor como um intelectual orgânico gerir um modelo contra 

hegemônica da educação. Mostrando que não são os teóricos e técnicos que devem pensar e 

produzir conhecimentos que transformarão as realidades brasileiras, mas todos aqueles que 

vivem e reflete cotidianamente a realidade onde vivem. 

Portanto, o professor enquanto intelectual orgânico, pensa sua realidade e a partir dela se 

posicionar politicamente, sugerindo mudanças que atendam as especificidades de sua 

realidade, realidade que será seu ponto de posicionamento e partida. 

 

CONCLUSÕES 

 

Discutiu-se no presente artigo a resignificação do conceito de intelectual em Gramsci. Se 

classicamente os intelectuais são lideres que enxergam para além das massas, o autor nos traz 

novas possibilidades para compreensão do conceito. Para Gramsci o intelectual emerge das 

massas, de seus grupos específicos, e por ser conhecedor de sua realidade, ninguém melhor 

que ele para levantar, propor e cobrar os anseios dos seus pares. Pensamos aqui o professor 
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enquanto um intelectual orgânico, capaz de problematizar sua realidade, de ser proponente de 

modelos eficazes, voltados para o que há de peculiar em cada contexto, dando significado 

com a soma de saberes necessários a sobrevivência humana. 

Logo como nos diria Paulo Freire o professor enquanto ser político é ator fundamental na 

construção da autonomia, conquistada pela reflexão acerca de onde estamos inseridos na 

trama social, é desse lugar especifico, comum a um grupo, que o intelectual orgânico partiu e 

retorna reflexivamente. Ao professor cabe pensar o limite dos modelos hegemônicos e sua 

insuficiência, frente à complexidade que cada realidade contém.   
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Sessões Coordenadas 1- Educação 

Resumo 

Não é desde sempre que o uso de substâncias psicoativas (SPA) foi tratado como uma questão 

pública. Pelo contrário, se o uso de substâncias psicoativas acompanha a humanidade há 

milênios, foi apenas no final do século XIX que algumas delas foram nomeadas como 

“drogas” e passaram ser consideradas um problema público. Na contemporaneidade, surgem 

vários debates em que é necessário que a chamada “questão das drogas” seja tratada a partir 

de um discurso alternativo ao discurso proibicionista e da “pedagogia do terror”. A escola 

dessa forma, emerge como lugar de excelência para o tratamento da questão. Considerando 

que é também a sua função formar pessoas dotadas de espírito crítico e que possam refletir 

sobre o acesso de todos à cidadania e compreender que, dentro dos limites da ética e dos 

direitos humanos, as diferenças devem ser respeitadas e promovidas e não utilizadas como 

critérios de exclusão. 

 

Problema: 

 

Como abordar no ambiente escolar a temática do uso de drogas sem 

discriminar/estigmatizar os usuários nem promover apologia ao uso? 

 

Introdução 

 

As complexas questões que envolvem o uso e a/o usuário(a) de drogas percorrem o espaço 

escolar de maneira intensa. A escola enquanto instituição social inserida e influenciada pelo 

contexto histórico e cultural do qual faz parte, caracteriza-se pela impossibilidade de isentar-
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se de posições, conscientes ou não, sobre as diferenças, as desigualdades e os diversos 

problemas que são frutos das complexas interações sociais. 

Predominam em nossa sociedade discursos marcadamente moralizantes de diversas ordens, a 

exemplo dos discursos epidemiológicos, clínicos, políticos, religiosos, que demonizam as 

drogas e reforçam a estigmatização das/dos usuários (as). A despeito de tais discursos, há nas 

propagandas midiáticas uma forte associação entre bebidas alcoólicas, diversão e 

socialização. Discursos que proíbem ou incentivam as drogas, mas que se caracterizam pelo 

distanciamento de uma discussão que paute as singularidades das relações do indivíduo, seu 

contexto e a droga. 

Para além do proibicionismo ou do incentivo arbitrário, é de suma importância compreender 

as diversas drogas como parte indissociável das vivências do cotidiano, discutindo a 

problemática de maneira clara. Problematizar os estigmas atribuídos a usuários(as) de 

determinadas drogas, conhecer a história das drogas e os aspectos políticos e econômicos 

embutidos nos diversos discursos, bem como alertar sobre os efeitos das drogas, sobretudo 

sobre as que são legalizadas e tem seu uso aceito e incentivado, possibilita-nos adentrar na 

discussão sobre modos de interagir com a substância que reduzam ao máximo os danos que os 

usos podem causar à saúde. 

É desta forma que a escola, enquanto espaço de encontros e confrontos de subjetividades, 

precisa refletir sobre as formas de lidar com a problemática das drogas, levando em conta que 

em detrimento de qualquer moralidade que julgue o uso como certo ou errado, o uso é um fato 

para muitos estudantes. É nesse sentido que desnaturalizar as concepções proibicionistas para 

pensar outras possibilidades de lidar com os usos e usuários (as) de drogas, a fim de não 

excluir ou reforçar estigmas, garantir a autonomia dos indivíduos e oferecer conhecimentos 

que preconizem a saúde, faz-se urgente. Contudo, como abordar no ambiente escolar a 

temática do uso de drogas sem discriminar/estigmatizar os/as usuários (as) nem promover 

apologia ao uso? 

Moreira (et al. 2006), nos traz a concepção de uma a escola promotora de saúde, que promove 

ações de desenvolvimento da saúde, sem discriminação entre estudantes usuários e não 

usuários de drogas. Nesta perspectiva a redução de danos é uma possibilidade fundada no 

pragmatismo empático, ou seja, não desconsidera o fato de que as pessoas usam drogas e 

busca meios efetivos de uma educação para a saúde objetivando a qualidade de vida em vez 

de focalizar o uso de drogas, em contraste com abordagens proibicionistas que se fundam num 

idealismo moralista. 
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A partir do discutido, propomos uma intervenção junto aos estudantes da segunda série do 

ensino médio do turno vespertino no Colégio Cecílio Matos, localizado no município de 

Juazeiro – BA, que objetiva conscientizar os/as estudantes sobre a existência de práticas de 

redução de danos. O projeto será executado pela equipe composta de oito integrantes em um 

trabalho realizado como critério avaliativo da disciplina “metodologia de projetos de 

intervenção social”, ministrada pela professora Paula Galrão no curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do vale do São Francisco. 

Os métodos utilizados para a resolução da questão de abordar o tema das drogas sem 

estigmatizar e discriminar o usuário nem promover apologia ao uso, irão se desencadear em 

intervenções que proporcionem a construção de conhecimentos sobre o que é redução de 

danos, sua pertinência e justificativa de sua importância. Em seguida, haverá uma palestra 

com a participação do Antropólogo Hermógenes Moura, pesquisador do Laboratório de 

Pesquisa Interdisciplinar sobre o Uso de Substâncias Psicoativas (LAPIS) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, e do Psicólogo Herberth Mascarenhas, do Centro de 

Assistência Psicossocial (CAPS) Vida Nova da cidade de Campo Formoso – BA. 

Dos conhecimentos produzidos pelas discussões e pela palestra, será proposta aos estudantes a 

construção de uma cartilha de redução de danos com os conhecimentos que eles julgarem 

úteis e importantes para seu cotidiano. Os recursos para operacionalização de tais soluções 

serão: cartolinas, canetas, garrafas de água mineral, pinceis de quadro e apagador. 

 

Apresentação da entidade (quem será o proponente) 

O projeto será executado pela equipe composta de oito integrantes em um trabalho realizado 

como critério avaliativo da disciplina “metodologia de projetos de intervenção social”, 

ministrada pela professora Paula Galrão no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco.  

 

Justificativa 

O uso de substâncias psicoativas (SPA) é fato recorrente em toda a história da humanidade e 

provém, basicamente, da relação do homem com as plantas. Além da alimentação, do abrigo e 

dos remédios, os primeiros hominídeos descobriram que algumas plantas possuíam a 

capacidade de produzir estados alterados de consciência desejáveis (MOTTA, 2009). Porém, 

quando consideramos o fenômeno de consumo de SPA como prática social, sequer dispomos 

de consenso sobre, por exemplo, o que são drogas, por que algumas substâncias são 
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consideradas lícitas e outras ilícitas, quais os conjuntos de sintomas que podem indicar uma 

dependência, a partir de que momento podemos falar sobre “danos”. Na tentativa de encontrar 

resolução para essas indagações, surgem no cenário amplo das discussões sobre o uso e abuso 

de substâncias psicoativas duas abordagens: a tradicional da “guerra às drogas”, e a de 

“redução de danos”. 

Na abordagem tradicional, a maior concentração de esforços se dá na redução da oferta, ou 

seja, redução da disponibilidade dos produtos. No campo da redução de demanda, enfatiza- se 

a transmissão de informações pautadas pelo amedrontamento e apelo moral, utilizando 

técnicas que poderiam ser resumidas à persuasão dos indivíduos para a abstinência, o slogan: 

“Diga não às drogas”. Não há uma preocupação com as diferentes formas de uso ou com a 

abordagem dos fatores facilitadores do abuso de psicotrópicos. A redução de danos diferente 

da abordagem tradicional foca- se na promoção de saúde tratando os/as usuários(as) para além 

do amedrontamento e do apelo moral, visando dessa forma, à responsabilização do sujeito em 

relação à sua vida e à sua saúde. (MOREIRA, 2006). 

A estratégia de diminuir a demanda ganha força, a partir dos anos 70, quando a Organização 

das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) convocou especialistas 

de vários países para discutirem a abordagem preventiva do uso de drogas e a questão foi 

considerada uma necessidade mundial e premente. O contexto escolar passa então a ser um 

espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades preventivas, visto que uma parcela 

significativa da população passa por ela numa idade e em circunstâncias altamente favoráveis 

(ibdem, p.2). 

Com isso, nosso projeto se insere no escopo dessas discussões, ao problematizar os modos 

como temática “drogas” é tratada em um contexto de uma escola Estadual no Vale do São 

Francisco, especificamente, na cidade de Juazeiro- BA.  

A partir das observações dos/das estudantes/bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) Sociologia da UNIVASF e com a iniciativa dos/das estudantes 

da Escola Estadual Cecílio Mattos de colocarem em questão a maneira como a escola abordou 

o tema do uso de drogas, voltamo-nos para a necessidade de abordar a questão sem que haja 

uma ênfase no discurso moralista religioso (discurso imposto no cotidiano da escola). Tendo 

em vista o fato desses estudantes serem oriundos de bairros periféricos da cidade, os mesmos 

afirmaram que o uso de drogas por familiares e amigos é comum, mas não é discutido por 

uma perspectiva de saúde, mas numa estreita associação entre drogas e violência que é 

reforçada pelos programas de televisão que assistem. 
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Dessa forma se faz importante a conscientização acerca do tema nesse contexto, à luz de uma 

perspectiva que não estigmatize os/as usuários (as) e não trate o problema como questão de 

polícia e sim como uma questão de saúde. Optamos em discutir a temática a partir da 

perspectiva de redução de danos. 

 A fim de conscientizar os/as estudantes foram realizados debates para conhecer as 

concepções gerais desses sujeitos acerca da temática e uma introdução simples sobre redução 

de danos. Posteriormente a esses debates será realizada uma palestra com profissionais que 

trabalham com a temática e a produção de cartazes pelos/pelas estudantes no intuito de torna-

los “multiplicadores de conhecimento”. 

Nos debates tecidos em sala de aula, ficou claro o interesse dos alunos em conhecer mais 

profundamente sobre a redução de danos enquanto uma nova possibilidade de lidar com o 

discurso proibicionista e estigmatizante, que confere à droga um poder de agência que 

subjuga o indivíduo, sem que sejam pensados os aspectos sócio-antropológicos que 

influenciam as diversas possibilidades de relação do usuário com a droga. 

Pensar a influência de determinados aspectos sociais e políticos na maneira como o uso e os 

usuários são tratados, nos coloca a possibilidade de considerar o ser humano em sua 

totalidade, entendendo que o estigma, bem como os comportamentos desviantes (como 

afirmam respectivamente BECKER e GOFFMAN) não são atributos intrínsecos ao indivíduo 

rotulado, mas fruto de normatizações que cada grupo cria e que se impõe a todos como 

exigências. 

Em consonância com o exposto, pensamos as ações colocadas como soluções para abordar a 

temática das drogas na escola como um meio de conscientização, de construção de outras 

perspectivas mais humanas e preocupadas com a saúde que sejam capazes de incluir os/as 

estudantes independentemente se são usuários(as) ou não, diminuindo sobretudo um grande 

potencializador de danos à saúde do indivíduo: o estigma, que cria abismos entre as pessoas 

afastando-as, gerando exclusão e isolamento de muitos que podem precisar de ajuda, ou 

provocando descréditos que repercutem no indivíduo de modo que ele mesmo acredite e passe 

a agir como uma pessoa incapaz e sem possibilidade de escolha e mudança. 

 

Público Alvo 

 

Estudantes da segunda série do ensino médio do turno vespertino no Colégio Cecílio Matos, 

localizado no município de Juazeiro – BA.  
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Objetivo geral 

 

Promover uma conscientização junto a estudantes da segunda série do ensino médio do turno 

vespertino no Colégio Cecílio Matos, localizado no município de Juazeiro – BA, acerca de 

práticas de redução de danos. 

 

Objetivos específicos 

1. Apresentar outra perspectiva além da proibicionista para abordar a temática das 

drogas; 

2. Conscientizar sobre os efeitos das drogas e sobre práticas de redução de danos; 

3. Incentivar a construção de cartilhas ou cartazes sobre redução de danos pelos alunos. 

 

Metodologia 

 

A fim de apresentar outra perspectiva além da proibicionista para abordar a temática das 

drogas, foi utilizado como ferramenta metodológica um debate para conhecermos as 

concepções dos/das estudantes da segunda série do ensino médio da Escola Estadual Cecílio 

Mattos acerca do uso e de usuários de substâncias psicoativas. Neste debate também ocorreu 

uma apresentação sobre o que caracterizam as estratégias de redução de danos; sobre o 

conceito de estigma e as consequências do mesmo na exclusão das pessoas usuárias de 

drogas; e uma problematização acerca das drogas lícitas, como álcool e cigarro, que muitas 

vezes não são pensadas como droga versus a política proibicionista e suas consequências. 

Após o primeiro debate foi realizado um segundo encontro no qual foram discutidas as 

possíveis soluções para se abordar essa temática no contexto da escola, nesse encontro, foi 

definida como solução a realização de uma palestra proferida por dois profissionais: 

Hermógenes Moura, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre o Uso de 

Substâncias Psicoativas (LAPIS) da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e o 

Psicólogo Herberth Mascarenhas, do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) Vida Nova 

da cidade de Campo Formoso – BA. 

A escolha destes profissionais se deu pela possibilidade de conferir ao debate de 

conscientização sobre os efeitos das drogas e sobre práticas de redução de danos, dois 

enfoques complementares. O primeiro no que tange à exploração dos aspectos sócio-
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antropológicos do uso de substâncias psicoativas, e o segundo com a perspectiva de um 

profissional da saúde que lida com práticas de redução de danos. 

Posteriormente à palestra, os alunos da escola selecionada irão confeccionar cartazes a partir 

dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do projeto. Esta etapa é de suma 

importância, pois representa a culminância dos objetivos esperados neste projeto, conferindo 

aos estudantes a possibilidade de serem multiplicadores do conhecimento a partir de suas 

próprias produções. 

 

Plano de Ação 

 

Perspectivas Futuras 

 

Almejamos que a intervenção possa contribuir para a construção de outras perspectivas não 

estigmatizantes ou excludentes sobre os usuários de drogas, a partir de uma compreensão dos 

aspectos sócio-antropológicos do uso de substâncias psicoativas, a fim de que ações não 

moralizantes e voltadas para a saúde dos indivíduos sejam priorizadas. Esperamos também 

que os estudantes, após a compreensão das práticas de redução de danos possam tornar-se 

multiplicadores desse conhecimento. Cogita-se a possibilidade de ampliação das ações do 

projeto para outras escolas, estendendo os benefícios que acreditamos que a desnaturalização 

dos estigmas acarreta, sobretudo através da perspectiva de redução de danos. 
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O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO À DISTANCIA 

SUPERIOR 

 

Maria José Rodrigues do Nascimento
1
 

 

 

Resumo 

Com o crescimento da educação à distancia mediada pelas novas tecnologias, os dispositivos 

móveis estão sendo mais utilizados devido a sua capacidade de encantamento. Essa nova 

modalidade de educação à distancia tem gerado impactos positivos sobre os processos de 

ensino e aprendizagem com o uso da internet, chat, fórum de forma síncrona e assíncrona 

aumentando a interação e interatividade evitando o isolamento e proporcionando uma 

aprendizagem colaborativa. Nos processos de ensino e aprendizagem, não basta colocar 

material instrucional a disposição do aluno é necessário oferecer assistência, 

acompanhamento e suporte para facilitar a comunicação entre os envolvidos no sistema, 

sejam, alunos, professores e secretaria dos cursos. Na educação as Tecnologias de Informação 

e Comunicação são utilizadas com o objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

seja para construir o material educativo seja para estimular a colaboração e interação entre os 

participantes de um curso, facilitando a construção coletiva do conhecimento.  

 

 

1. Problema da pesquisa. 

 

Na educação a distancia a aluno por meio das tecnologias tem a possibilidades de estar 

interligados e acessar o material nos ambientes acadêmicos no horário e local que desejar. Na 

EAD um novo espaço de interação pedagógico surge configurando tipos específicos de 

interação entre os sujeitos: professor, aluno, e a material /conteúdo. O problema a ser 

pesquisado situa-se acerca dos processos de ensino e aprendizagem mediados pelas 

tecnologias da informação e comunicação. Como se dar esses processos de ensino e 

aprendizagem para a aquisição e avanços do conhecimento na modalidade EAD? Desta forma 

temos como principal objetivo deste trabalho analisar e identificar como os processos de 

ensino e aprendizagem mediados pelas novas TICs podem contribuir para o avanço e 

melhoria do ensino superior à distância.  

 

2. Referencial teórico. 
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Atualmente no Brasil e no mundo vem crescendo a procura por cursos na modalidade de 

ensino a distancia, principalmente nas cidades distantes dos grandes centros urbanos e 

universitários. Esta modalidade vem alcançando êxito e ampliando o numero de alunos cada 

vez mais. 

O motivo da escolha deste tema vem pela curiosidade em descobrir se o uso das TICs como 

mediadora nos processos de ensino e aprendizagem e aquisição do conhecimento têm servido 

como estimulo para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem ou se constitui apenas 

como alternativa de ensino mediada pelas TICs para a oferta de cursos aos alunos que tem 

dificuldades de acesso a modalidades de ensino tradicional. 

Essa modalidade de ensino a distancia não é recente, no Brasil teve inicio em 1900 com os 

cursos por correspondência. Em âmbito global iniciou-se em 1904 filiadas a organizações 

americanas que ofereciam cursos por correspondência eram cursos de capacitação para quem 

buscava emprego no comercio. 

No Brasil, de 1939 a 1941 diversas experiências foram iniciadas com sucesso. Mas esses 

resultados não foram suficientes para gerar um processo de aceitação governamental e social 

da modalidade atual de educação a distancia no Brasil. Porém a realidade já mudou e nosso 

governo já criou leis e estabeleceu normas para a modalidade de educação a distancia. 

Com o uso das novas TICs os cursos a distancia vêm oferecendo estimulo a participação nos 

processos de ensino e aprendizagem. A educação a distancia passa a ser mediadas pelo uso 

das novas TICs com o uso do computador e internet que permite a separação física entre 

alunos e professores. Com o uso das novas ferramentas e tecnologias móvel, há uma maior 

flexibilidade de horário e local de estudo proporcionando mudanças nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Com o crescimento da educação a distancia da primeira geração até a atual verificam-se o 

impacto das novas TICs sobre o ensino e aprendizagem com o uso da internet chat, fórum de 

forma síncrona e assíncrona aumentando a interação e interatividade evitando o isolamento e 

proporcionando uma aprendizagem colaborativa, permitindo o treinamento de alunos e 

professores na EAD. Seguem na tabela abaixo os modos de comunicação sincrônicos e 

assíncronos.  
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Modo Faceto face On-line: síncrono On-line: assíncrono 

Um a um Conversa Telefone 

Chat on-line 

Fax 

e-mail 

Um para muitos Palestra Streaming de áudio ou vídeo  Arquivo de áudio ou vídeo 

Muitos para muitos Debate Audioconferência 

Videoconferência 

Sala de chat 

Newsgroup 

Listas de discussão 

Fonte: baseado em MAIER E WARREN (2000) 

 

É importante destacar que esta modalidade conseguiu a inclusão social das diversas pessoas 

que antes tinha dificuldade de fazer cursos presencias, por motivo financeiro e tempo, esta 

nova modalidade possui vantagens por ser móvel e proporcionar economia de tempo devido 

mudanças do espaço físico, o estudante não precisa estar diariamente na sala de aula como na 

educação presencial convencional, pois desta forma conseguimos verificar o potencial das 

novas TICs e suas variadas formas de aplicação na educação voltadas para o ensino e 

aprendizagem. 

O encantamento sobre o uso das novas TICs com a conseqüente expectativa de ampliação do 

alcance do ensino superior no Brasil. As possibilidades de aumento do numero de vagas e a 

perspectiva de se fazer universidade ”presente” nos diversos espaços do território, bem como 

bem como a indicação de uma possível economia de custos, em função da escala de projetos, 

seduz a todos que querem ver plenamente realizado o direito a educação. 

Ensinar com a internet será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas do 

ensino. Caso contrário servirá somente como um verniz, um paliativo ou uma jogada de 

marketing para dizer que o nosso ensino é moderno aumentando os preços (MORAN, 

2008.p.8). 
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2.1 Vantagem e desvantagem do E-learning. 

Vantagem do E-learning Desvantagem do E-learning 

- Rápida atualização dos 

conteúdos. 

 

   - Personalização dos conteúdos 

transmitidos 

- Facilidade de acesso e 

flexibilidade de horário. 

 

- O ritmo de treinamento pode ser 

definido pelo próprio usuário 

 

-Custos menores quando 

comparados os da educação 

convencional 

 

- Redução de tempo necessário 

para o aprendizado 

 

- Possibilidade de treinar um 

maior número de pessoas ao 

mesmo tempo 

 

- diversificação da oferta de 

cursos 

 

 

 - A tecnofobia ainda esta presente na maior parte da 

população. 

 

- Necessidade de maior esforço para a motivação dos 

alunos. 

- Exigência de maior disciplina e auto-organização por 

parte do aluno 

 

- A criação e o preparo do curso on-line são, geralmente, 

é mais demorado de que a do treinamento. 

 

- Não gera a possibilidade da existência de insights e 

vínculos relacionais, que somente o processo de interação 

presencial permite. 

 

- O custo de implementação da estrutura para o 

desenvolvimento programa do e-learning é alto 

 

- Dificuldades técnicas relativas a internet e á velocidade 

de transmissão de imagens e vídeos. 

 

- Limitação no desenvolvimento da socialização do 

aluno. 

- Limitação em alcançar objetivos na área afetiva 

atitudinal, pelo empobrecimento da troca direta de 

experiência entre professor e aluno. 

 

2.2 Ferramentas e objetos de aprendizagem utilizados em EAD. 

Objetos de aprendizagem AO, pode ser conceituado como “qualquer recurso digital que possa 

ser utilizado para suporte ao ensino” (WILEY,2000,p.3). Os AO podem ser construídos em 

qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como animação ou apresentação em Power 
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point, ou mais elaborados e complexos como uma simulação num software mais rico em 

recurso. 

 Segundo NASCIMENTO (2010, p.129) “recurso digitais dinâmicos, interativos e 

reutilizáveis em diferentes ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma base 

tecnológica”. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas modalidades de 

ensino: presencial, hibrida ou a distancia; diversos campos de atuação: educação formal, 

corporativa ou informal; e, devem reunir várias características, como durabilidade, facilidade 

para atualização, flexibilidade, interoperabilidade, modularidade, portabilidade entre outras. 

Eles ainda apresentam-se como unidades autoconsistentes de pequena extensão e fácil 

manipulação, passíveis de combinação com outros objetos educacionais ou qualquer outra 

mídia digital (vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, tutorias, aplicações, mapas, 

jogos, educacionais, animações, infográficos, páginas web) por meio da hiperligação. Além 

disso, um objeto de aprendizagem pode ter usos variados, seu conteúdo pode ser alterado ou 

desagregado, e ainda ter sua interface e seu layout modificado para ser adaptado a outros 

módulos ou cursos. “No âmbito técnico, eles são estruturas autocontidas em sua grande 

maioria, mas também contidas, que, armazenados em repositórios, estão mascadas por 

identificadores denominados metadados”. 

Macedo et  al( 2007) constataram que alguns dos fatores que favorecem o uso de AO na área 

educacional são os seguintes: 

Em primeiro lugar, podemos citar a flexibilidade: os Objetos de Aprendizagem são 

construídos de forma simples e, por isso, já nascem flexíveis, de forma que podem ser 

reutilizáveis sem nenhum custo com manutenção. Em segundo, temos a facilidade para 

atualização: como os AO são utilizados em diversos momentos, a atualização dos mesmos em 

tempo real é relativamente simples, bastando apenas que todos os dados relativos a esse 

objeto estejam em um mesmo banco de informações. Em terceiro lugar, temos a 

customização: como os objetos são independentes, a ideia de utilização dos mesmos em um 

curso ou em vários cursos ao mesmo tempo trona-se real, e cada instituição educacional pode 

utilizar-se dos objetos e arranjos da maneira que mais convier. Em quarto lugar, temos a 

interoperabilidades: os AO podem ser utilizados em qualquer plataforma de ensino em todo 

mundo. 

A utilização desses AO visa ao estimulo do raciocínio e do pensamento crítico dos estudantes, 

associados ao potencial das tecnologias interativas ás novas abordagens pedagógicas. O 

objetivo de um trabalho com AO é de melhorar a aprendizagem das disciplinas de um modo 
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geral, na educação básica ou superior, e com isso, formar alunos cada vez mais participativos 

criticas e pensantes. 

 

O Avalead 

 

O Avalead é um Objeto de Aprendizagem (AO) sobre avaliação na educação á distancia. Esta 

ferramenta pode propiciar através de seus recursos uma participação ativa do usuário na 

construção e no seu desenvolvimento cognitivo. Sua utilização é destinada em situações de 

aprendizagem tanto na modalidade a distancia como na presencial. Este objeto apresenta um 

embasamento teórico-prático sobre o tema Avaliação na EAD, destacando a avaliação em 

EAD, Ferramentas em Ambientes Virtuais. 

 

 

Fonte UFRGS 

 

O Avalead conta com quatro conteúdos, explorados através de textos, vídeos, glossário, 

atividades e desafios que podem ser usadas tanto de forma complementar, como de forma 

individual. 

1. Avaliação; 

2.Avaliação em Educação a Distancia 

3.Proposta de Avaliação em EAD: Ferramentas de Avaliação em EAD 
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4. Interação numa perspectiva tecnológica. 

O objetivo desse AO é proporcionar um embasamento teórico-prático sobre o tema- 

Avaliação da Educação a Distancia, destacando as estratégias didáticas, comunicacionais e 

tecnológicas  de EAD. Para isso é dado enfoque no uso dos ambientes virtuais (AVAs), suas 

ferramentas e as formas de realizar a avaliação na EAD. 

 Há a necessidade de se pensar criticamente sobre EAD e, assim considerar que o movimento 

já desencadeado de expansão do ensino superior, presencial e a distancia, envolve conflitos de 

interesses. O debate atual sobre o tema apontado para a orientação mercantilista do ensino que 

enquadra a educação como um serviço a ser comercializado. A mercantilizarão está imbricada 

com a tendência de ampliação dos processos formativos ligado a um modelo de EAD 

industrial, questionável do ponto de vista de uma educação democrática.  A imbricação entre 

a presença das TICs no ensino superior e as diferentes visões de mundo para a EAD. 

 

3.Metodologia. 

 

Nesta pesquisa foi investigado como o uso das TICs e o conhecimento sobre as mesmas 

influenciam nos processos de ensino e aprendizagem. Baseou-se no levantamento e revisão da 

bibliografia existente sobre temas contemplados na pesquisa que serviram de suporte para a 

elaboração do referencial teórico e conceitual, na pesquisa bibliografia foi visitado sites na 

internet, sendo consultados materiais didáticos, incluindo apostilas, livros e revisão de 

algumas monografias em universidades. 

Para fundamentação teórico-metodológico deste trabalho foram investigadas as seguintes 

temáticas: educação ensino-aprendizagem, internet, tecnologia, comunicação, informação, 

ambiente virtual de aprendizagem, ambiente virtual de ensino, objetos de aprendizagem etc. 

Por ser utilizado em todas as fases da pesquisa e investigação. Na análise e interpretação da 

literatura existente utilizou-se a método comparativo que permite formular e explicar as 

hipóteses, analisar o perfil de ensino e aprendizagem mediados pelas novas TICs e comparar 

as vantagem e desvantagem da educação a distancia no contexto das novas tecnologias em 

relação às gerações anteriores e outras modalidades de ensino como a educação a modalidade 

de ensino tradicional presencial.  

No decorrer do trabalho destacamos as características da educação a distancia, as vantagem e 

desvantagem e principais ferramentas utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem 

mediados pelas novas tecnologias. O e-learning é na verdade um ensino eletrônico a distancia 
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via internet, no qual a pessoa tem a possibilidade de estudar em qualquer horário sem a 

necessidade de se locomover para a instituição de ensino. Existem vários métodos de ensino a 

distancia como: Televisão, Correspondência, Rádio e a Internet, mas o único método que se 

encaixa no termo e-learning é o ensino via internet, pois o estudo se dar a qualquer hora e em 

tempo real. 

Na literatura existente encontramos diversos conceitos de tecnologia, mas é preciso se levar 

em consideração o objeto em causa e os objetivos pretendidos para em seguida defini-los. Na 

perspectiva cientifica as tecnologias são utilizadas visando à solução de problemas. Já na 

visão histórica social, pensa e faz uso na tecnologia de forma critica para a resolução dos 

problemas. (CROCHIK, 1998)  

 

4.Resultados. 

 

De acordo com análise bibliográfica da literatura existente acerca do impacto das TICs sobre 

o ensino e aprendizagem na Educação a Distancia. O contato do aluno com o ambiente de 

ensino virtual de aprendizagem via internet prende a atenção do mesmo aumentando a 

interação e interatividade permitindo uma aprendizagem 

Nesta nova modalidade mediada pelas tecnologias a aprendizagem permite mobilidade do 

aluno podendo estar interligado todo tempo aos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Na literatura existente sobre a temática em questão constatamos que há o encantamento do 

aluno com o uso das novas tecnologias permitindo maior facilidade na assimilação do 

conhecimento, como por Ex. Com uso dos vídeos os alunos captam mais informações do que 

diante de uma aula expositiva como na educação tradicional presencial. 

Contribuições possíveis para a aprendizagem mediadas pelas Tics:  

1. Esses recursos estimulam os estudantes a desenvolver habilidades intelectuais; 

 2. Muitos estudantes mostram mais interesses em aprender e concentra-se mais;  

3. As novas tecnologias estimulam a busca de mais informação sobre um assunto e de um 

maior numero de relação entre as informações; 

 4. O uso das novas tecnologias promove a cooperação entre os estudantes. 
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Resumo 

Este trabalho resume parte das discussões que estão sendo realizadas para a elaboração do 

meu Projeto de Conclusão de Curso de graduação em Ciências Sociais na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Após longas reflexões percebeu-se a necessidade de 

direcionar os olhares para um assunto que não tem ganhado destaque nos debates e produções 

acadêmicas de nossa região: o dispositivo da transsexualidade e o ensino superior. Há alguns 

anos talvez fosse inconcebível traçar uma relação desta natureza em virtude da inexistência de 

transexuais masculinos ou femininos em espaços que por muito tempo foram dominados por 

homens, heterossexuais, brancos e cristãos. Aos poucos, tal realidade começa a se 

transformar. Isto pode ser constatado, por exemplo, no ingresso de Mycaella, a primeira 

mulher transexual da UNIVASF. Neste sentido, um estudo etnográfico enfocando a trajetória 

de Mycaella, mostra-se de grande relevância para nos ajudar a refletir sobre a 

transsexualidade no Vale do São Francisco. De acordo com diversos estudos, a maioria das 

transexuais brasileiras está condenada aos guetos, à prostituição e ao subemprego, sendo que 

grande parte delas são expulsas de casa pelos pais, não consegue permanecer na escola devido 

ao preconceito e à discriminação, mas existem exceções. Neste sentido, com uma revisão de 

literatura sobre o tema, a utilização da observação participante, da história de vida, de 

entrevistas semiestruturadas e etc. pretende-se pensar o caso Mycaella como um parâmetro 

para que se reflita sobre a transsexualidade e outras questões relativas a gênero e sexualidade 

no ensino superior na região do Vale do São Francisco. 

 

 

 

1. Introdução 

 

Gênero e sexualidade são temas de profunda relevância para as ciências sociais, inclusive foi 

dessas últimas que surgiram algumas das maiores contribuições epistemológicas nestas áreas 

de conhecimento, a título de exemplo podemos destacar grandes estudiosos desta temática 

como Richard Miskolci, Berenice Bento, Mariza Corrêa, Larissa Pelúcio, Guacira L. Louro e 

etc. Contudo, é importante alertar para a abrangência de tal universo teórico, sendo que, 

muitas vezes, alguns elementos de grande importância podem ser deixados em segundo plano. 

Assim, alguns estudos acabam por ficar em uma posição marginalizada ganhando pouco 

destaque ou importância no meio acadêmico.  
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Ao buscar no scielo pela palavra transexualidade percebe-se que os estudos desta temática são 

mais recorrentes entre pesquisadores do sul e sudeste do país. Esta realidade se torna ainda 

mais perceptível quando deslocamos o nosso olhar para a região do Vale do São Francisco, 

mais especificamente nas cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Aqui, os estudos que 

abordam travestis e transexuais são muito incomuns. Tal fato é muito instigante tendo em 

vista o grande número de pessoas que podem ser alocadas a essas categorias – muitas delas 

inclusive presentes nas noites das duas cidades a fazerem programas para ganhar a vida. 

O relativo descaso a que alguns estudos de gênero e sexualidade são legados nas cidades 

citadas contrastam com a  imensa necessidade que tais preocupações apresentam em nossa 

região. A realidade de um dos grupos mais marginalizados e estigmatizados da nossa 

sociedade é retratada em muitos trabalhos, teses e dissertações. Entretanto, não se observa 

uma frequência ou mesmo ocorrência de estudos desta natureza em nossa região, por isso a 

necessidade de mudar tal estatística. Perguntas sobre travestis e transexuais da nossa região 

anseiam por respostas urgentes, tais como: quem são esses indivíduos? O que fazem? 

Estudam? Em que trabalham? Todos se prostituem? A prostituição seria uma causa ou efeito 

da exclusão social a que são submetidos? Enfim, são inúmeros os questionamentos que giram 

em torno deste grupo. 

Este trabalho objetiva trazer algumas respostas possíveis a algumas dessas perguntas. Para 

tanto, para além de uma revisão de literatura sobre o tema da transexualidade vinculada ao 

ensino superior, será analisada a vida de uma transexual que no ano de 2013 se tornou a 

primeira trans feminina a ingressar na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Por 

meio de um estudo etnográfico da vida de Mycaella pretende-se trazer à luz alguns elementos 

importantes que também poderão servir para explicar em parte a realidade de um grupo que 

por muito tempo esteve esquecido do meio acadêmico da nossa região. Apesar de Myca ser 

do Recife e ter vindo para a região por causa da Universidade, parece ser de salutar 

importância que a trajetória de Myca seja equacionada e por meio deste caso emblemático 

possa-se refletir sobre o contexto mais amplo das transexuais e travestis da nossa região. 

Mycaella, assim como inúmeros outros transexuais e travestis reflete uma realidade trágica de 

nossa sociedade que se apresenta caracteristicamente como homofóbica, transfóbica, 

intolerante e preconceituosa com o diferente . Faz-se necessário trazer à baila das discussões 

dentro da Universidade aquilo que é tido como estranho, grotesco e sujo por grande parte da 

sociedade. Aquilo que foge da norma heterossexual dominante (PETRY e MEYER, 2010). 

Cabe problematizar quem são as nossas transexuais e travestis, será que elas confirmam a 
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situação de abjeção que pode ser verificada em diversas partes do país? É importante 

considerarmos o caso Mycaella e saber o que a torna diferente da maioria, isto é, quais suas 

motivações para o ingresso no ensino superior.  

 

 

2. Um início de conversa 

 

Michel Foucault já dizia em seus escritos quão complexa é a sexualidade humana. Trata-se de 

um universo vasto e repleto de nuances, muitos deles desconhecidos até para os estudiosos 

mais dedicados. Contudo, faz necessário tornar visíveis experiências e sensações que por 

muito tempo foram invizibilizadas, a exemplo das identidades tidas como abjetas (PINO, 

2007).  

Abordar o tema da transexualidade nos deixa um emaranhado de questionamentos para os 

quais, na maioria das vezes, só temos suposições baseadas em senso comum e que podem não 

refletir a veracidade dos fatos. É importante que fique claro que travestis, transexuais, 

homossexuais, lésbicas, intersexuais e etc. são identidades que estão presentes em nossa 

sociedade desde tempos imemoriais e que mesmo assim em muitas regiões, como a nossa, 

permanece o mistério e a ignorância sobre suas práticas e sensações, prevalecendo os 

estereótipos que historicamente foram criados em torno de suas figuras, mas que não 

necessariamente dizem muito sobre estes indivíduos (CAPELANO, 2004). Neste sentido, o 

senso comum vez ou outra se confunde com o discurso biomédico, seara na qual o dispositivo 

da transexualidade está longe de ser um consenso, sendo muitas vezes classificado como um 

transtorno psiquiátrico (PETRY e MEYER, 2010). Urge obter respostas para podermos 

decifrar, ou pelo menos contribuir para esclarecer o obscurantismo que cerca esses 

“desviados” que desafiam diariamente os padrões sexuais socialmente construídos. 

Ao tomarmos Mycaella como estudo de caso pretende-se compreender um pouco da realidade 

de uma transexual que estuda em um local em que historicamente lhe foi negado o acesso, a 

Universidade. Talvez se conseguirmos apreender a história de Mycaella possa-se traçar um 

paralelo, mesmo que superficial, com as demais jovens com histórias de vida semelhantes, 

mas que tiveram um destino tão diferente. Ao refletirmos sobre o caso Mycaella, é possível 

que estejamos trazendo um pouco de visibilidade para pessoas que durante muito tempo 

foram condenadas ao esquecimento pela academia e à escuridão das cidades pela sociedade. 

Acima de tudo, faz-se necessário acompanhar o percurso da jovem Myca, identificar os novos 
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desafios que ela passou a enfrentar ao ingressar na UNIVASF. Um estudo como esse tem 

muito a contribuir para a comunidade acadêmica, uma vez que a informação nos liberta da 

ignorância e pode ajudar-nos ao não reproduzirmos erros que há muito tempo deveriam ter 

sido superados. 

Diversas perguntas surgem quando nos deparamos com o fenômeno Mycaella, alguns 

questionamentos surgem, tais como: quem é Mycaella? Qual a sua história? O que a levou a 

sair da capital pernambucana para estudar Ciências Sociais em uma universidade localizada 

no interior do nordeste? O que mudou na vida dela após esta mudança? Como ela percebe o 

tratamento que lhe está sendo dado? Quais os principais problemas que ela tem enfrentado e 

quais suas motivações? Enfim, há muitas questões que precisam ser investigadas e 

problematizadas. Este trabalho nos permitirá destrinchar a trajetória de Myca, além de 

explicitar os eventuais problemas que ela possa estar enfrentando na UNIVASF. 

 

3. Primeiras Reflexões 

Um primeiro esclarecimento que precisa ser feito se refere ao próprio termo transexualidade. 

De acordo com Lomando e Wagner (2009) o modo como expressamos as relações íntimas 

entre os indivíduos muda com o passar do tempo e com a modificação do teor das interações 

sociais e da cultura, do mesmo modo, além do conteúdo das relações também modifica o 

sentido dos termos que utilizamos para designar as ações dos sujeitos. Neste trabalho o termo 

transexualidade é explorado como um dispositivo tal qual nos foi apresentado por Foucault, 

que nas palavras de Santos (2011), quer dizer: 

 

A ideia da transexualidade, enquanto dispositivo, reflete um conjunto de 

saberes que, através de relações e práticas de poder, estabeleceram sobre os 

corpos, o sexo e a sexualidade toda uma organização conceitual e prática que 

permitiu e legitimou a transexualidade como um fenômeno por excelência 

do âmbito médico, principalmente psiquiátrico. A genealogia deste processo 

encontra ressonância no dispositivo da sexualidade e na força da Scienta 

Sexualis a partir dos séculos XVIII e XIX.  

 

 

Neste sentido, a criação do dispositivo da transexualidade pode ser compreendida, conforme 

salienta Santos (2011), como imersa num contexto de medicalização que fez deste fenômeno 

uma patologia diagnosticada pelo discurso psiquiátrico. Assim, a transexualidade foi definida 

como uma perversão patológica. Percebe-se que, tal como ocorreu com a homossexualidade, 
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o discurso médico se apropriou de um comportamento social considerado inoportuno e o 

taxou como doença passível de tratamento e de cura. 

Se pensarmos, por exemplo, nas relações entre pessoas do mesmo sexo podemos inferir que 

elas existem desde os primórdios da humanidade, contudo as categorias gays e homossexuais 

só existiram a partir do momento que surgiram essas terminologias que estão ligadas a um 

período específico na história assim como a um contexto determinado. Do mesmo modo, a 

transexualidade, foi uma palavra criada em um momento específico visando um dado efeito. 

Por detrás de cada um desses termos há significados distintos 

Com o discurso da psiquiatria que introduz o termo transexualismo acaba por haver um 

reforço da noção de que havia uma expressão a sexualidade que era correta e natural, sendo 

anormal ou pervertido qualquer outro tipo de configuração que fugisse do padrão considerado 

correto. Qualquer relação sexual que não envolvesse sexos distintos  e não tivesse como fim a 

reprodução, bem como comportamento de gênero que discordassem daquilo que era esperado 

pela sociedade eram considerados perverso, nesta lista de perversão passaram a figurar não 

somente o homossexualismo, mas também a pedofilia, a masturbação, a necrofilia e etc. 

(LOMANDO e WAGNER, 2009).. 

Com o passar do tempo, ocorre o que Berger e Luckman chamam de reificação, isto é, perde-

se a noção de que tais categorias foram construções sociais ligadas a um contexto específico e 

passam a figurar como algo natural, como se sempre tivesse existido, como se a 

homossexualidade ou a transexualidade e travestilidade sempre tivesse sido uma doença ou 

pecado. Desta forma, simplifica-se um fenômeno extremamente complexo e não se percebe 

que todas essas designações que culpabilizam ou patologizam comportamentos foram 

criações humanas e, do mesmo modo que foram criadas por homens, também podem ser 

reinventadas por estes (LOMANDO e WAGNER, 2009 apud BERGER e LUCKMANN, 

2006). Uma noção que naturaliza as relações entre pessoas do mesmo sexo ou a 

transexualidade num triângulo crimexpecadoxdoença faz com que vejamos somente isso. 

Passamos a culpabilizar esses indivíduos, condenando-os ao sofrimento, julgando-os e os 

obrigando a negarem o que são a fim de poderem se encaixar naquilo que consideramos 

apropriado (LOMANDO e WAGNER, 2009). Resgatando uma fala desses autores 

encontramos a seguinte afirmação: 

 

É a mudança dos conceitos por detrás dos termos que gera a produção 

subjetiva social. Os termos são metáforas que transportam estas amálgamas; 

são usados como táticas argumentativas, podendo proporcionar duas fontes 
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de poder: o controle social e reflexão crítica.” (ROMANDO e WAGNER, 

2009).  

 

 

Este argumento nos faz pensar que de nada adianta a alteração de termos sem que esta seja 

acompanhada pela modificação nos conceitos. Estes últimos estão intimamente atrelados às 

opiniões que a sociedade nutre sobre determinados assuntos, portanto, para que as categorias 

percam o seu teor preconceituoso e discriminatório, não basta substituí-las por outras, uma 

vez que se faz necessária uma transformação profunda no pensamento social o que só pode 

ser alcançado com a reflexão crítica que possibilita uma visão mais compreensiva sobre o 

fenômeno em questão. O termo transexualidade foi por muito tempo apropriado pelas 

biomédicas para designar pessoas com um transtorno psiquiátrico. Contudo, tal apropriação 

deixou de considerar que o que estava em jogo nestas classificações eram pessoas que 

precisavam menos de um diagnóstico e mais de compreensão por parte de toda a sociedade. É 

importante salientar que aqueles discursos sobre transexualidade que são retroalimentados e 

que vigoram com mais força estão entrelaçados a determinados grupos de poder que 

conseguem impor a sua visão de mundo aos demais, contudo, à medida que surgem outros 

atores sociais, com discursos distintos e igualmente fortes, os discursos antigos podem ser 

desfeitos e desacreditados (LOMANDO e WAGNER, 2009 apud FOUCAULT, 2007
a
). 

 

4. Breve discussão sobre gênero e sexualidade 

 

Para o bom entendimento deste trabalho é preciso que fique claro que gênero e sexo são 

fenômenos distintos, assim como identidade de gênero e identidade sexual. Contudo, no meio 

acadêmico e principalmente na vida cotidiana as pessoas costumam ignorar esta distinção tão 

fundamental. Um dos motivos que pode nos ajudar a compreender a confusão feita entre os 

dois termos se relacionado com o fato das discussões destas temáticas serem relativamente 

recentes. É necessário ressaltar as importantes contribuições que as ciências sociais têm dado 

aos temas. Atualmente se percebe que esses assuntos foram, por muito tempo, simplificados, 

estando confinados nos estudos das ciências naturais. Aqui cabe destacar a influência exercida 

pelo pensamento de Michael Foucault no intuito de atentar para a não obrigatoriedade da 

heterossexualidade e consequentemente para as diversas possibilidades quando o assunto é 

sexualidade humana. Especificamente nas discussões de gênero ganha ressonância as teorias 

da filósofa pós-estruturalista Judith Bautler, uma vez que esta estudiosa, seguindo a linha de 
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pensamento da Teoria Queer, problematiza as categorias feminino e masculino e aponta para 

a ação uniformizadora existente na sociedade, que faz com que o binarismo entre os sexos 

também passe a vigorar entre os gêneros (DUQUE, 2008 apud BUTLER, 2003). 

Nesse sentido é preciso que fique claro que o sexo está relacionado à ao sexo biológico do 

indivíduo, assim ele, geralmente admite duas possibilidades, pois um indivíduo pode nascer 

com o sexo biológico masculino ou feminino, ser macho ou fêmea. Mas é importante que 

fique claro que este binarismo não é absoluto, isso por que existem milhares de pessoas em 

todo o mundo que podem não ter um sexo muito bem definido, como é o caso dos 

intersexuais. Os indivíduos intersexuais nascem com as duas genitálias, isto é, com o pênis e 

uma vagina. Eles coabitam uma categoria que é designada, por muitos, como o terceiro sexo. 

Além dos intersexuais também há aqueles sujeitos cujo sexo não pode ser muito bem definido 

devido à má formação congênita do órgão genital. Cabe salientar que tanto no caso dos 

intersexuais quanto naqueles em que há má formação do órgão, os médicos, em acordo com 

os pais, costumam fazer uma cirurgia de reparação no intuito de enquadrar o sexo desses 

sujeitos para que eles sejam homens ou mulheres e jamais as duas coisas. Contudo, este 

procedimento cirúrgico  -  que modifica as pessoas — vem sofrendo muitos ataques. Um 

deles se deve à impossibilidade de escolha do sujeito que será submetido à cirurgia. Hoje é 

muito comum nos depararmos com casos de intersexuais que foram operados na infância, mas 

que não gostariam de o ter sido. Alguns intersexuais alegam que não concordam com este tipo 

de intervenção, uma vez que lhes rouba a sua “identidade”. Aqui, é preciso chamar a atenção 

para as formas possíveis pelas quais pode ser direcionada a sexualidade humana, passando 

pela heterossexualidade que consiste no desejo sexual pelo sexo oposto, a homossexualidade 

em que o objeto de desejo é a uma pessoa de mesmo sexual, a bissexualidade que consiste na 

atração sexual tanto pelo sexo oposto quanto pelo mesmo sexo e a assexualidade que se 

caracteriza por um desejo sexual  inexistente para os dois sexos. 

Por outro lado, o gênero estaria relacionado a fatores culturais e históricos, sendo, antes uma 

criação social do que um fenômeno geneticamente determinado. Ao pensar desta forma fica 

claro que os papeis masculino e feminino, não seriam atribuídas naturalmente, pelo contrário, 

são fruto de um processo de socialização e aprendizado que determinou a cada indivíduo qual 

o papel que ele deveria representar em conformidade com o sexo o seu sexo biológico. Assim, 

o gênero é compreendido como um fenômeno extremamente complexo, atrelado a relações 

sociais e culturais. A sua relação com o papel social é estabelecida devido às regras sociais 

que lhes são impostas, ou melhor dizendo, àquele indivíduo que nascesse com o sexo 
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biológico do macho, deveria, obrigatoriamente, possuir o gênero masculino, devendo, 

portanto, se comportar como um homem, não sendo admitido desvios. Por outro lado, a 

pessoa que nascesse com o sexo biológico de fêmea, teria que assumir o gênero feminino, 

com todos os direitos e deveres que tal categoria lhe impunha. Deste modo: “Os papéis 

masculino e feminino configurariam tipificações do que seria pertinente ao homem e a mulher 

num dado contexto. Englobam aprovações, restrições e proibições que seriam apreendidas e 

transmitidas ao longo de gerações e durante o percurso da vida, do bebê ao idoso.” 

(NEGREIROS e CARNEIRO, 2005). Nesse sentido, haveria um processo social 

disciplinador, através do qual os indivíduos aprenderiam o papel que teria que desempenhar 

na sociedade, deixando claro que, caso não seguisse as regras, seriam punidos. Nas sociedades 

ocidentais, por muito tempo os papeis de gênero tiveram uma delimitação muito clara, isto é, 

aos meninos cabiam uma postura mais agressiva, forte, competente e às meninas um papel 

mais amoroso, frágil e passivas. (BIAGGIO, 1976 apud NEGREIROS e CARNEIRO, 2005). 

Com o advento do feminismo que levou ao aumento significativo das discussões de gênero 

começa-se a perceber mudanças nas concepções que por muito tempo estiveram cristalizadas. 

Aos poucos as categorias que antes estiveram tão definidas passam a ser problematizadas e 

ganham novos contornos. As diversas outras possibilidades de expressão do gênero e da 

sexualidade entram na baila das discussões. Algumas distinções importantes são feitas, como 

por exemplo,  a conceituação de papel e identidade de gênero, sendo o papel algo atrelado às 

expectativas sociais que se esperam do indivíduo, relacionando-se, portanto com a esfera 

pública, enquanto a identidade se voltaria para um processo de construção psicológica do ser 

que o leva a se identificar com uma coisa ou outra. (TUCKER e MONEY, 1981 apud 

NEGREIROS e CARNEIRO, 2005). Voltando às discussões sobe o processo de mudanca que 

está ocorrendo nas últimas décadas é interessante ressaltar o argumento de Negreiros e 

Carneiro que dizem: 

 

[…] as fronteiras de identidades entre os dois sexos são fluidas e permeáveis, 

com possibilidades plurais de representação: mulher oficial de forças 

armadas, homem dono-de-casa, mãe e pai solteiros, mulher chefe de família, 

casais homossexuais masculinos ou femininos, parceiros masculinos mais 

jovens, casal sem filhos por opção, produção independente, bebê de proveta 

e demais possibilidades que a evolução científica permite ou está em vias de 

possibilitar, tal como a discutida clonagem humana.”  (NEGREIROS E 

CARNEIRO, 2005). 
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As mesmas autoras também chamam a atenção para as grandes mudanças que vieram a 

reboque com a possibilidade do divórcio, o sexo desvinculado da reprodução, mudanças na 

criação dos filhos, a inclusão da mulher no mercado de trabalho. (NEGREIROS E 

CARNEIRO, 2005). Tais acontecimentos servem para evidenciar o caráter fluído das 

categorias humanas, sobretudo a de gênero, os papeis sociais e a sexualidade. Estando 

intimamente interligadas com as transformações do mundo contemporâneo. 

 

 

5. As fontes de pesquisa 

 

Para dar cabo deste estudo será utilizado de maneira repetitiva o livro Problemas de Gênero - 

Feminismo e Subversão da Identidade (1990) da filósofa pós-estruturalista, a americana 

Judith Butler. Esta autora trata, grosso modo, das minorias sexuais historicamente excluídas e 

tidas como esquisitas. Este livro foi pioneiro em classificar tanto o gênero quanto a 

sexualidade como elementos performáticos. Neste sentido o conceito de performatividade 

utilizado por Butler terá grande relevância neste trabalho. Ele trás a ideia de que tanto as 

categorias de gênero quanto as sexuais dependem mais das ações (performance) dos 

indivíduos do que de estruturas pré-fixadas e universais que coagem os sujeitos. Este conceito 

define o gênero e a sexualidade como um constructo histórico-cultural, fugindo, deste modo, 

às definições naturalizantes (ALÓS, 2011). No livro Problemas de Gênero (1990) Butler 

também problematiza a família mononuclear, além das próprias categorias de gênero e 

sexuais que foram criadas seguindo um modelo heteronormativo hegemônico. 

Além de Butler será utilizada Guacira Lopes Louro que se tornou uma intérprete de Butler 

aqui no Brasil. Louro pode ser considerada uma seguidora fiel das ideias da filósofa 

americana. Em seus estudos ganham destaque a relação que ela estabelece entre a Teoria 

Queer e a educação. Louro também chama a atenção para a desnaturalização do gênero e da 

sexualidade, alertando para o seu caráter social e cultural. A autora põe em cheque a 

normatização da sexualidade humana e trás à luz aqueles que se desviam da norma 

heteronormativa e desafiam as convenções ao adotar uma identidade de gênero incompatível 

com o sexo biológico (LOURO, 2008). Louro, em livros: Um corpo estranho: Ensaios sobre 

sexualidade e teoria queer (2004), e O corpo Educado: Pedagogias da Sexualidade (2001), 

supera o discurso patologizante que tratava a transexualidade e as demais sexualidades que 

fogem ao padrão heterossexual. Além disso, também serão consultados artigos de Louro, uma 
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vez que muitos deles trazem experiências muitos importantes de jovens que sofreram 

humilhação em meio acadêmico por ter uma identidade de gênero considerada por muitos 

como anormal ou inferior. Tais estudos servirão como comparativo com o caso Mycaella. 

Além disso, serão consultadas obras clássicas como a História da Sexualidade de Michel 

Foucault, A Dominação Masculina de Pierre Bourdieu, a antropóloga Marisa Corrêa que trás 

grandes contribuições no que se refere à problematização de conceitos como masculino e 

feminino, assim como Berenice Bento e Beatriz Preciado.  

 

 

6. Metodologia e Técnicas de Pesquisa 

 

 O presente trabalho será realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

campus Juazeiro – BA, com a primeira mulher transexual da instituição que, em 2013, 

matriculou-se no curso de graduação em Ciências Sociais – Licenciatura. O estudo contará 

com um levantamento bibliográfico a fim de tornar clara algumas categorias e conceitos que 

são de grande valia para uma visão mais completa do objeto de estudo. A revisão de 

bibliografia contará com artigos do Scielo, monografias e livros que abordem gênero e 

sexualidade e que estejam mais próximos desse estudo. 

 Após a reunião da bibliografia necessária será iniciada a leitura dos textos escolhidos, 

com o fichamento de alguns deles a fim de tornar as informações mais acessíveis, sobretudo 

os conceitos chave como o de gênero, sexualidade, performatividade, heteronormatividade 

compulsória e etc. 

 Depois de ter uma visão mais aprofundada do tema de pesquisa, serão iniciadas as 

conversas com Mycaella, tanto dentro da universidade como fora dela. Nessas conversas 

pretende-se responder às perguntas que nos permitem identificar o nosso sujeito, a sua história 

de vida, os significados que ele atribui ao ingresso ao ensino superior, e posteriormente os 

principais problemas que estão sendo enfrentados no decorrer da vida acadêmica. 

Concomitantemente às conversas com Myca, pretende-se realizar uma observação 

participante atentando para todos os acontecimentos envolvendo o sujeito da pesquisa. 

 Tendo em mãos essas informações, será elaborado o relatório parcial do projeto de 

pesquisa. Neste relatório constará parte dos conhecimentos adquiridos na leitura da 

bibliografia com a produção de um texto expondo a revisão de literatura. Além disso, também 
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serão inseridas as observações preliminares adquiridas tanto nas conversas com Mycaella 

quanto àquelas percebidas durante as observações “in loco”. 

 Na segunda etapa da pesquisa, propõe-se a realizar entrevistas com colegas de Myca, 

seus professores e com funcionários do quadro administrativo da instituição a fim de 

entender, mesmo que de uma forma parcial, os sentimentos que a vinda de Mycaella trouxe 

para cada um. 

 Deste modo, com a realização de entrevistas gravadas e transcritas, observação 

participante, leitura de bibliografia fica evidente que esta é uma pesquisa descritiva de caráter 

qualitativo, não-probabilística e que não pretende realizar generalizações, pelo contrário. O 

principal proposito deste trabalho é lançar luz sobre um estudo de caso, que é a chegada de 

Mycaella na UNIVASF, identificando e analisando os principais desafios que ela passou a 

enfrentar, enquanto discente, a partir desta mudança em sua vida. 

 Uma clara limitação da pesquisa é a possibilidade de Myca desistir do curso e sair da 

instituição. Contudo, o que, aparentemente, pode ser uma fraqueza pode se revelar um 

elemento de muita riqueza para a análise, pois, caso Mycaella desista do curso há que se 

perguntar quais as motivações que a levarão a fazê-lo e tal indagação tem profunda relação 

com o objeto que aqui se pretende estudar. Poderia, de imediato, ser posta a questão: será que 

os desafios que se apresentaram a Myca foram grandes demais para que ela pudesse 

permanecer no curso, a sua saída teria motivada por preconceito? Inadaptação? Falta de 

recursos? Ou outro fator diverso? A saída de Myca não é uma premonição e tão pouco um 

desejo nosso, mas é preciso que fique claro que mesmo a sua desistência é um fato que pede 

respostas. 

 Após a coleta de dados iniciará a organização de todas as informações coletadas nas 

etapas anteriores a fim de que possa ser realizada a interpretação dos dados que será 

materializada na elaboração de um texto. Para concluir será elaborado o relatório final, 

constando o resultado da pesquisa, as dificuldades, e o aprendizado adquirido. Posteriormente 

a pesquisa será apresentada em congressos, feiras, workshops e etc. 

 Em virtude desse projeto de pesquisa ainda está precisando amadurecer bastante, ainda 

não se pode estimar um orçamento para as etapas do seu desenvolvimento. Contudo, é 

possível afirmar que os recursos mais requisitados para a sua elaboração será tempo por parte 

do pesquisador, papel, caneta, computador e gravador. 

 

 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
451 

 

7. Referências 

 

ALÓS, Anselmo Peres. Gênero, epistemologia e performatividade: estratégias pedagógicas de 

subversão. Rev. Estud. Fem. vol.19 no.2. pp. 421-449. Florianópolis May/Aug. 2011. 

CAPPELLANNO, Luiz Carlos. Breve Histórico da Homossexualidade. 2004.  Disponível em: 

https://sites.google.com/site/lucappellano/breve-historico-da-homossexualidade-humana.  

Acesso em: abril de 2013. 

DUQUE, Tiago . Sexualidade, gênero e abjeção: uma reflexão sobre direitos humanos e 

LGBTs no Brasil contemporâneo. In: 4º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, 2008, 

Brasília. Site oficial do 4º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, 2008.  

LOMANDO, E. ; WAGNER, A. . Reflexões sobre termos e conceitos das relações entre 

pessoas do mesmo sexo. Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade 

Federal de Santa Maria (Cessou em 1983), v. 22, p. 113-123, 2009. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, 

19, v. 2, n. 56, p. 17-23, 2008. 

NEGREIROS, Tereza Creusa de Góes Monteiro ; FÉRES-CARNEIRO, T. . MASCULINO E 

FEMININO NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA. Estudos e Pesquisas em Psicologia 

(UERJ), Rio de Janeiro, v. 4, n.1, p. 34-47, 2005.  

PETRY, ANALÍDIA RODOLPHO. MEYER, DAGMAR ELISABETH ESTERMANN. 

Transexualidade e heteronormatividade: algumas questões para a pesquisa. Textos & 

Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 1, p. 193 - 198, jan./jul. 2011. 

PINO, Nádia Perez. A teoria queer e os intersex: experiências invisíveis de corpos des-feitos. 

Cad. Pagu  no.28 Campinas Jan./June 2007. 

SANTOS, Maria de Fátima Lima. A invenção do dispositivo da transexualidade: produção de 

verdades e experiências trans. Revista Em Pauta, v. 28, p. 117-130, 2011. 

 

http://lattes.cnpq.br/0683206038422853


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
452 

 

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE:  

das lutas e movimentos pela conquista do direito à saúde aos desafios do reconhecimento 

da saúde como um direito 
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Resumo 

A Educação Popular em Saúde surgiu, tendo como referencial teórico a metodologia de Paulo 

Freire, como possibilidade para o aprendizado de temas relacionados à saúde a partir da 

construção do saber através da participação, diálogo e respeito à autonomia e experiências dos 

participantes, propiciando um espaço de construção coletiva com a presença da comunidade, 

educadores, movimentos sociais e trabalhadores em saúde. Desta forma, a educação é 

alcançada através de um movimento contínuo de construção do aprendizado onde os sujeitos 

assumem o papel ativo de protagonistas de transformação da realidade. A partir destes 

conceitos e considerando o direito humano à saúde, a presente pesquisa buscou refletir sobre a 

problemática dos caminhos que foram percorridos até a conquista do direito à saúde no Brasil 

e os desafios contemporâneos para a efetivação deste direito observando os espaços de 

diálogo da educação popular em saúde e a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

 

1. Notas introdutórias 

 

A educação popular em saúde surgiu como possibilidade teórica e metodológica para o 

aprendizado de temas relacionados à saúde a partir da construção do saber através da 

participação, diálogo e respeito à autonomia e experiências dos participantes, propiciando um 

espaço de construção coletiva com a presença da comunidade, educadores, movimentos 

sociais e trabalhadores em saúde.  

Tendo como referencial teórico a metodologia de Paulo Freire, na Educação Popular, o 

processo pedagógico tem início a partir dos saberes dos sujeitos que farão parte do 
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aprendizado. Desta forma, a partir desta concepção teórica, a educação é alcançada através de 

um movimento contínuo de construção do aprendizado onde os sujeitos assumem o papel 

ativo de protagonistas de transformação da realidade.  

A Educação Popular é compreendida como perspectiva teórica orientada para a prática 

educativa e o trabalho social emancipatórios, intencionalmente direcionada à promoção da 

autonomia das pessoas, à formação da consciência crítica, à cidadania participativa e à 

superação das desigualdades sociais. A cultura popular é valorizada pelo respeito às 

iniciativas, idéias, sentimentos e interesses de todas as pessoas, bem como na inclusão de tais 

elementos como fios condutores do processo de construção do trabalho e da formação 

(BRASIL, 2012).  

A partir destes conceitos e considerando o direito humano à saúde, a presente pesquisa buscou 

refletir sobre a problemática dos caminhos que foram percorridos até a conquista do direito à 

saúde no Brasil e os desafios contemporâneos para a efetivação deste direito observando os 

espaços de diálogo da educação popular em saúde e a realidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

2. Lutas e movimentos pela conquista do direito à saúde: o caso brasileiro  

 

No Brasil, até meados do século XIX, os problemas e saúde e higiene eram responsabilidade 

das localidades e a assistência à população pobre e indigente ficava sob os cuidados da 

iniciativa filantrópica ligadas à Igreja Católica como as Santas Casas de Misericórdia 

(ANDRADE, 2007).   

No início do século XX, fase do começo da era republicana, a sociedade brasileira é palco de 

uma dinâmica traçada pela constituição do Estado burguês no Brasil e pela consolidação do 

processo social de predomínio dos grupos sociais vinculados à agroexportação cafeeira. 

Neste período, organizaram-se leis, códigos, decretos que davam vida à política de saúde com 

a organização de institutos de pesquisas, laboratórios e serviços sanitários, que eram os 

braços auxiliares das campanhas e das polícias sanitárias. A organização administrativa 

seguia o padrão da época onde as tarefas centrais e principais situavam-se no âmbito 

estadual, com algumas no nível municipal. O país viveu uma dinâmica regionalizada baseada 

nas dominações exercidas pelas oligarquias estaduais. A Relação Estado/classes passou por 

diferenciações significativas no que tange às políticas sociais, conforme a região do país 
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(MERHY, 2007). 

A Reforma Sanitária, resultado de um movimento originariamente societário de oposição ao 

regime militar, cujas lideranças provinham de partidos políticos da esquerda, foi uma 

proposta para extrapolar o setor saúde, constituindo-se num paradigma político da noção de 

Reforma no campo das políticas sociais e, consequentemente, num laboratório privilegiado 

para análise da viabilidade na implementação de transformação nas instituições estatais e a 

relação entre reforma e democracia (GERSCHMAN, 2004).  

A Educação popular se constituiu no Brasil como um movimento libertário na década de 

1950, se afirmando de modo mais aberto e ampliado com o início do processo de 

redemocratização instaurado na década de 80, passando a ser incorporada a trabalhos de 

muitas organizações não-governamentais, órgãos de governo e experiências institucionais em 

escolas, universidades e alguns serviços de saúde e assistência social (BRASIL, 2012). 

Segundo Pedrosa (2007) no campo da saúde, a emergência da Educação Popular ocorre 

especialmente a partir da década de 1970, no contexto da inacessibilidade das camadas 

populares aos precários serviços públicos, da inserção marginal no mercado de trabalho que 

excluía os trabalhadores dos benefícios da seguridade social (previdência, assistência social e 

saúde), bem como das péssimas condições de renda, moradia e alimentação.  

Neste contexto, as organizações populares apresentavam-se como focos de resistência social, 

além de representar coletivos de luta e mobilização contra a opressão política e o 

cerceamento das liberdades civis. Diante desta realidade foi desencadeado um processo de 

mobilização política paralelo ao processo de resgate da cultura popular como afirmação 

desses sujeitos, demarcando a emergência de novos movimentos sociais (PEDROSA, 2007). 

Considerando a reforma sanitária brasileira como referencial social e não apenas como uma 

reforma dos serviços de saúde, tornou-se necessário redefinir os processos de intervenção dos 

três níveis: do sistema, dos serviços de saúde, das políticas públicas e dos modelos de 

desenvolvimento. 

O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, 

retrata o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas décadas, criando o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e determinando que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado” (art. 196). Entre outros, a Constituição prevê o acesso universal e igualitário às ações 

e serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, descentralização com direção única 

em cada esfera de governo, participação da comunidade e atendimento integral, com 
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prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A Lei nº 

8.080, promulgada em 1990, operacionaliza as disposições constitucionais. 

No Brasil, a Constituição Federal em seu artigo 196 define a saúde como direitos de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação. Ainda segundo a Carta Constitucional 

brasileira, todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL, 1988). 

No caso brasileiro, cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) atender à saúde da população 

garantindo que seus princípios norteadores – integralidade, universalidade e equidade- sejam 

acessíveis a todos os cidadãos. 

Para ter direito à vida, é imprescindível o direito à saúde através da garantia de acesso ao 

sistema quando necessário, bem como a ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde, aos medicamentos, insumos e tratamentos necessários em todas as etapas da vida, do 

nascer à finitude. 

O processo participativo exige uma mudança nas relações de poder, implicando numa 

dimensão que politiza tanto o diagnóstico como as ações de saúde, repolitizando, assim, 

criticamente as políticas. O denominado controle social, assim, além de democratizar e 

criticar a relação do Estado com os interesses dominantes, é, paradoxalmente, uma instituição 

em movimento, que promove a presença dos movimentos sociais na agenda governamental 

(BRASIL, 2006). 

Com toda a evidência, hoje os atores da cena político-social não são apenas os Estados e os 

indivíduos singularmente considerados. Mas, também, grupos culturais e étnicos. Tais grupos 

tendem, com frequência sempre maior, a demandar o seu reconhecimento como minorias, 

como consequência, emergem no primeiro plano, os problemas relativos à definição de 

critérios para a outorga de tal tributo. (LINDI, 2010). 

Considerando o processo histórico de construção, o SUS, na atualidade, em seu formato 

complexo, sustentado por princípios, não consegue atender a toda a população de forma 

integral e equânime e nem proporciona de forma satisfatória o acesso aos serviços e a 

presença de equipes de saúde em todo o território brasileiro. 

Longe dos dados oficiais existem pessoas em busca de sua cidadania que quando enfermas 
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tem sua dignidade como pessoa humana esquecida, minimizada e descartada em prol de 

termos como cobertura e demanda. 

A participação popular consistiu num elemento indispensável na evolução do conceito de 

saúde de tal forma que existe a impossibilidade jurídica do direito à saúde sem a participação 

popular (DALLARI, 2005).  

Todavia, para o tema saúde e o direito humano à mesma, cada localidade possui 

determinantes sociais para o processo saúde-doença e cada cultura o seu olhar do que é 

direito, do que é saúde e o que é o direito à saúde e nesta perspectiva a educação popular em 

saúde se fortalece ao pensar a construção do conhecimento tendo como base a realidade e 

vivências da população. 

   

 

3. Desafios Contemporâneos para efetivação do Direito à saúde  

 

A dignidade da pessoa humana tem como pressupostos direitos e também obrigações como 

não praticar qualquer ato que possa por em perigo a saúde de alguém, logo se unindo ao pacto 

dos Direitos Civis e Políticos da ONU (artigo 7º), Convenção Européia sobre Direitos 

Humanos (Artigo 3º) e Convenção Americana de Direitos Humanos (artigos 4º e 5º) que 

abordam o direito à integridade física e mental e à proibição de tortura e tratamento cruel, 

desumano e degradante (TRINDADE, 2003).  

Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os 

distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes do mundo capazes de amar, 

descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa 

radical igualdade, ninguém pode afirmar-se superior aos demais (COMPARATO, 2004). 

Os direitos humanos estão internamente fissurados: são usados como defesa do indivíduo 

contra um poder estatal construído à imagem de um indivíduo com direitos absolutos 

(DOUZINAS, 2010).  

O processo saúde-doença caracteriza-se por ser amplo, complexo e resultante de interações 

sociais, econômicas, políticas e culturais. O Direito à vida e por consequência o direito à 

saúde inclui obrigações, negativas e positivas, que não cabem mais dentro das fronteiras das 

nações. Casos de violações dos direitos humanos, a cada dia, ganham mais repercussão em 

nível mundial com velocidade proporcional ao desenvolvimento tecnológico. As discussões 
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no campo da bioética e biodireito, bem como os avanços da medicina, em segundos tornam-se 

conhecidos em todos os cantos do planeta.   

A necessidade de aceitar a pluralidade de razões que podem caber sensatamente num 

exercício de avaliação, às vezes, as razões podem rivalizar entre si para nos persuadir sobre 

um ou outro lado em determinada avaliação e, quando resultam em julgamentos conflitantes, 

um problema importante é determinar que conclusões críveis possam derivar, depois de 

considerados todos os argumentos (SEN, 2011). 

A construção histórica, política e social do campo do Direito e Saúde acompanha as 

consequências da globalização, sua dinâmica e velocidade. Porém, o direito humano à saúde 

para ser efetivado de forma plena e universal precisa vencer os obstáculos internos impostos 

por determinadas nações. 

Importante destacar que quanto à internacionalização da temática dos direitos humanos, há a 

crescente adesão dos Estados a mecanismos internacionais judiciais ou quase judiciais, que 

analisam petições de vítimas de violação de direitos humanos, interpretam o direito envolvido 

e determinam reparações adequadas, que devem ser cumpridas pelo Estado, sendo o Brasil um 

dos Estados que aderiu a tais mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, 

mesmo que de forma tardia (RAMOS, 2012). 

O cenário internacional traz também complicações para a construção da cidadania, onde, 

principalmente, a globalização da economia em ritmo acelerado vem provocando mudanças 

importantes nas relações entre Estado, Sociedade e Nação. O foco das mudanças está 

localizado em dois pontos: a redução do papel central do Estado como fonte de direitos e 

como arena de participação e o deslocamento da nação como principal fonte de identidade 

coletiva (CARVALHO, 2011). 

A observação deste cenário é importante, muitas vezes iremos verificar que o constituinte 

brasileiro baseou-se em experiências internacionais, para incorporar no texto constitucional 

brasileiro, alguns direitos, dentre eles o direito fundamental à saúde, também é necessário 

analisar a questão referente aos tratados internacionais, bem como os meios de integração 

com o ordenamento jurídico brasileiro para termos uma visão mais específica acerca do 

mecanismo de integração (SIQUEIRA, 2011). 

Seja em face da sistemática de monitoramento internacional que proporciona, seja em face do 

extenso universo de direitos que assegura, o Direito Internacional dos Direitos Humanos vem 

a instaurar o processo de redefinição do próprio conceito de cidadania no âmbito brasileiro. O 

conceito de cidadania se vê, assim, alargado e ampliado, na medida em que passa a incluir não 
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apenas direitos previstos no plano nacional, mas também direitos internacionalmente 

enunciados (PIOVESAN, 2006). 

Logo, o direito à saúde se amplia num exercício de cidadania global, onde um direito oriundo 

de outro continente pode impactar a conformação do atendimento à saúde de outros povos 

distantes. 

A partir da afirmação histórica dos Direitos Humanos que trouxe importantes avanços para a 

ciência jurídica – notadamente o fortalecimento de ideias como Estado de Direito, 

democracia, república e dignidade da pessoa humana – a saúde foi reconhecida como um 

direito fundamental, um bem jurídico de primeira grandeza que merece do Direito uma 

atenção especial.  A Constituição Federal de 1988 reconhece expressamente a saúde como um 

direito fundamental, classificando-o entre os direitos sociais. E o Art. 196 não só repete que a 

saúde é um direito de todos, como determina ser um dever do Estado. A partir daí o Estado 

brasileiro começou a mobilizar seus esforços para que a saúde se torne efetivamente um 

direito de todos. No campo do Direito, essa mobilização se traduz através de normas jurídicas 

que foram sendo criadas para a regulação das ações e serviços de interesse à saúde no Brasil, 

regulação esta que tem como objetivo a redução do risco de doença e de outros agravos à 

saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde (AITH, 2007). 

Por ser um bem jurídico especial que possui uma ligação direta com o maior bem jurídico que 

existe, a vida, a Constituição determina que as ações e serviços de saúde sejam de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (C.F, 1988). 

Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) atender a saúde da população brasileira, garantindo 

que seus princípios (integralidade, universalidade e equidade) sejam acessíveis a todos.  Os 

estudos de natureza política tratam, necessariamente, de duas dimensões fundamentais que 

envolvem o processo de formulação e implementação das políticas de saúde: a dimensão do 

exercício do poder e a dimensão da racionalidade que está envolvida nas propostas de 

organização, reorganização e de escolha de prioridades ao se eleger uma dentre várias 

possibilidades para a área de saúde fazer frente às necessidades da população de cidadãos que 

está sob a autoridade e responsabilidade do Estado (COHN, 2009).  

Desta forma, observamos que o Sistema Único de Saúde – SUS é uma complexa engrenagem 

construída a partir de referenciais teóricos e sustentada por princípios que não são 
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concretizados na prática. Nos dias atuais, o sistema de saúde brasileiro vive um grande 

paradoxo: de um lado o preventivo com suas vacinas, programas voltados para grupos de 

risco, o sistema para a abordagem de problemas complexos, caros e demandas de alta 

tecnologia, como transplantes, cirurgias cardiovasculares, terapias renais, abordagem do 

câncer, são altamente satisfatórios. Ao mesmo tempo, convive-se com prosaicas dificuldades 

de internar pacientes para problemas corriqueiros, conseguir uma consulta com especialista ou 

mesmo fazer algum exame de menor complexidade (COELHO, 2010). 

Nos últimos anos, no Brasil, em torno do processo de reformas do aparato estatal e das 

políticas sociais em saúde, a discussão de como mudar os modelos de atendimento, visando 

uma maior extensão de cobertura e uma maior efetividade no conjunto das ações em saúde, 

tem tomado o tema da rede básica de serviços como um ponto estratégico (MERHY, 2007), 

porém, ainda insuficientes para a população, principalmente, em regiões mais afastadas dos 

centros urbanos.    

Neste contexto, a garantia do Direito à Saúde encontra-se constantemente sob ameaça, a 

cidadania fica exposta a incertezas do que poderia ou não ser atendido pelo Estado e a 

dignidade da pessoa humana torna-se vulnerável no momento em que deveria estar mais 

fortalecida.  

Importante observar que hoje a regulação sanitária segue a tendência de adquirir abrangência 

global, absorvendo todos os matizes desta nova realidade da regulamentação, da inclusão ou 

exclusão do mercado internacional, de maior ou menos espaço às políticas nacionais de 

controle do mercado e assim por diante (LUCCHESE, 2008).  

No Brasil, a complexa dinâmica de funcionamento do Sistema Único de Saúde passa por um 

momento crítico, onde muitos cidadãos somente têm o seu direito constitucional garantido 

devido à intervenção do poder judiciário.  

 

4. Considerações finais  

 

A educação popular em saúde, das lutas e movimentos pela conquista do direito à saúde aos 

desafios do reconhecimento da saúde como um direito, na atualidade, passa pelo desafio dos 

dilemas contemporâneos que precisam ser enfrentados de forma a garantir o efetivo direito à 

saúde que foi conquistado nestes anos de luta. 

O direito humano à saúde abrange diversos aspectos como a noção de cidadania, água, 

saneamento, mobilidade e, na atualidade, ganha espaço no cenário mundial a proposta de 
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sistemas universais de saúde com cobertura universal com profissionais em todo o território, 

inclusive de difícil acesso. O Direito universal à saúde é maior que barreiras geográficas e 

financeiras e culturais. Porém, considerando o caso brasileiro como referencial: a garantia 

legal não é igual a acesso.  

A Educação Popular em Saúde se efetiva em espaços abertos de construção coletiva tendo 

como prioridades as demandas oriundas da realidade de cada território. Desta forma, estas 

práticas educativas em saúde são fundamentais para conscientizar e emancipar a população na 

busca da efetivação e consolidação de direitos conquistados como no caso do direito à saúde 

no Brasil. Neste contexto, as lutas e movimentos sociais que conquistaram o direito à saúde, 

tem pela frente o desafio do reconhecimento da saúde como um direito. 
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TEORIA MARXISTA DO ESTADO: UMA REVISÃO 
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Resumo 

Esse artigo apresenta uma revisão teórica sobre a questão do estado à luz da teoria política 

materialista, tendo em vista o retorno do debate sobre a política, o estado e a ação do Estado 

no mundo contemporâneo. Essa revisão foi realizada a partir de uma leitura específica da 

teoria política marxista, levando em consideração a produção teórica elaborada pelo chamado 

marxismo ocidental, à luz das transformações do capitalismo contemporâneo. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo apresenta o debate sobre a questão do Estado a partir da crítica ao Estado 

capitalista, tendo em vista a necessidade teórica de compreender a sua natureza e 

funcionamento para a explicação da política de desenvolvimento territorial. O intenso debate 

sobre o Estado ao longo dos anos 1970 e 1980, sobre o Estado brasileiro, resultado do longo 

período de regime militar, encetou um debate também profícuo na academia que teve como 

ponto inicial a revisão metodológica na matriz do pensamento marxista brasileiro, que a partir 

da realidade concreta estabeleceu a discussão sobre o funcionamento do Estado, combinando 

com um período de grandes mudanças na vida social.  

As transformações oriundas da desestruturação do padrão de acumulação notadamente 

desenvolvidas a partir do período pós-guerra, com reorientações e mudanças significativas nas 

relações de produção, nos padrões de consumo, nas formas de sociabilidade e de socialização 

e nas diversas esferas da economia e política mundial, recolocaram a questão do Estado e sua 

relação com a sociedade. É, portanto, nos anos 1970 e 1980 que se percebeu a crise secular 

que o capitalismo entrou e ainda encontra-se. Essa crise levou o sistema soviético, juntamente 

com suas contradições internas, a ruína; a posição hegemônica dos Estados Unidos foi 

questionada por outros competidores, Japão e Europa ocidental particularmente, que 

reestruturaram o padrão fordista de produção. Os países periféricos, já não podem ser 

completamente identificados com de “Terceiro Mundo”, nem os países ricos como de 

“Primeiro Mundo”. Não sem antes um olhar mais aprimorado que permita perceber os bolsões 

                                                           
1
 Mestrando em Desenvolvimento Regional e Urbano (UNIFACS); Especialista em Docência do Ensino 

Superior (FTC); Licenciado em História (UEFS); Graduando em Ciências Sociais (UFBA); Pesquisador do 

Instituto de Pesquisas Sociais (IPS); Técnico em Desenvolvimento Regional da Companhia de Ação e 

Desenvolvimento Regional do Governo do Estado da Bahia (CAR). Correio eletrônico: 

danilohistoria@yahoo.com.br  



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
464 

 

de pobreza e extrema miséria que o padrão de acumulação criou internamente, obrigando 

governos a pensarem políticas sociais redistributivas com mais seriedade e clareza. Ao mesmo 

tempo populações inteiras de países pobres são tornadas descartáveis, não como exército de 

reserva, o lúpem proletariado clássico dá lugar aos inimpregáveis, populações que não tiveram 

ou não reorganizaram seu padrão de produção são desligados do restante do mundo em plena 

era da conexão. A intervenção estatal nas esferas sociais se torna tanto mais necessária quanto 

fragmentada e assimétrica, fazendo confundir ou ocultar as relações entre política e economia, 

democracia e capitalismo (HIRSH, 1998; MARQUES, 1997). 

Segundo o historiador Hobsbawm (2008) um período marcado por uma intensa transmutação 

da forma de reprodução do capital, de grande resistência popular e social aos avanços do 

capital sobre o trabalho, de grave e duradoura crise do primeiro e de intensa organização e 

desorganização do segundo. Os últimos 30 anos do século XX ocorre um intenso período de 

criatividade do capital e dos trabalhadores em geral, mobilizando dimensões antes impensadas 

no processo de reprodução do capital e de seus grupos sociais. Essa crise esteve expressa no 

desmantelamento do modelo soviético após longos anos de embate ao capital e de 

fornecimento de modelos aos diversos Estados. Nos anos 1980 o colapso da URSS também 

faz colapsar alternativas socialistas em todo o mundo, ao menos daqueles que resistiam em 

manutenção de um modelo anacrônico de política, de Estado e de controle social. Mas 

significou ainda uma desestruturação do pensamento de esquerda e de suas experiências de 

Estado (HOBSBAWM, 1995 e 2008).  

Se for justo dizer que o capital se movimentou com vistas à manutenção do que lhe é 

fundamental – o controle sobre o trabalho –, é tão real afirmar que as formas de dominação e 

suas instituições também se modificaram. A Europa e a América do Norte foram o centro 

dessa transformação molecular. Contudo, tanto sofreram reflexos dessa transformação, quanto 

criações das formações sociais determinadas na América Latina e nos países do chamado 

Terceiro mundo também marcaram o período.   

Para os países da América Latina a expressão real dessa reorientação do capital esteve 

expressa na instauração de golpes militares apoiados pelo capital internacional, em particular 

pelos Estados Unidos. No Brasil o golpe militar de 1964-1985, além de incrementar a 

burocratização e o aparelho repressivo do Estado foi ambíguo na relação entre 

desenvolvimento e estruturação produtiva. Consolidou uma luta armada de resistência ao 

Estado militar autoritário e violento, e apoiado por uma burguesia liberal vacilante.  
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A crise de acumulação molecular do capital iniciada nos anos 1970 e 1980 também provocou 

uma desordem nas tradicionais estruturas social, econômica e na teoria política, nossa 

preocupação central aqui. Além de inaugurar um processo mais amplo de internacionalização 

do capital e de globalização financeira a crise que se instala no capitalismo provocou 

paralelamente uma discussão teórica sobre o Estado e seu papel na mediação e regulação da 

vida social.  

Esse clima político e social contribuiu para rupturas no campo das ciências sociais e de sua 

produção teórica. O aparente esgotamento de modelos explicativos metateóricos tanto 

funcionalistas quanto marxistas, vis a vis o mundo em constantes e graves mudanças, 

proporcionou uma busca de novos caminhos e perspectivas para a teoria social, em particular 

para o aprofundamento da teoria política e as relações entre estado e sociedade. A busca 

teórica, diante de modelos aparentemente esvaziados de concreticidade histórica, era pela 

convergência teórica e pela busca de modelos e caminhos explicativos que incorporassem 

essas novas dimensões sociais surgidas do período de reestruturação econômica, de revolução 

cultural, e principalmente de complexificação da vida social. 

Conforme Marques (1997) a perspectiva de diálogo e convergência de olhares, são destaque 

entre as questões discutidas sobre o papel do Estado e a condução das políticas, seja pelo 

limite dos Estados nacionais, seja pela contradição imposta aos Estados nacionais pelos 

impasses da economia global e os processos de globalização da economia, ou pelo 

aprofundamento da fragmentação provocada pelo neoliberalismo ao Estado de bem estar 

social e à valorização de posturas teóricas pró-mercado. As leituras contemporâneas desse 

campo do conhecimento sobre essa relação entre Estado e seu papel na mediação, regulação, 

da vida social, aparecem introduzindo um novo debate, não tanto sobre a natureza do Estado e 

sim sobre o Estado em Ação. 

Ainda assim, uma produção intensa se deu buscando identificar os contornos e o centro da 

crise do capital e seu caráter sistêmico, que obrigou todos os países a reestruturarem suas 

políticas econômicas, bem como sua relação com as demandas sociais a fim de garantir os 

compromissos da burguesia com os princípios liberalizantes.  

Para Hobsbawm (1998), o pensamento marxista e marxiano são fundamentais para pensar a 

história e a teoria política. Seja porque ele nos oferece um método analítico, seja porque traz 

elementos fundamentais para a explicação do processo histórico de formação da sociedade 

capitalista, seus conflitos internos e formas de dominação. As relações sociais de classe no 

Estado capitalista não escondem ou imiscuem os outros e relevantes conflitos criados ou 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
466 

 

aprofundados com o Estado capitalista. Então também importante é compreender como esses 

conflitos, e o conflito de classe, são controlados, mediante uma espécie de válvula de 

segurança, sobretudo nos países da América Latina como o Brasil de economia periférica, ou 

de forma institucional como “rituais de rebelião”. Será por mediante o controle do conflito de 

classe que o Estado legitimará a ordem social, no âmbito da construção de consolidação e 

controle das instituições e dos valores. O Estado brasileiro fará uso das instituições 

burocráticas e de seu aparato institucional o controle das demandas sociais.  

No entanto, no capitalismo contemporâneo o Estado amplia essa função, e em alguns 

momentos pode perdê-la, funcionando como uma “conspiração dos ricos em seu próprio 

benefício, quando não, de fato, como causa direta das desgraças dos pobres.” (HOBSBAWM, 

1998:168). Se essa relação entre um Estado “acima das classes” e outro “desgraçado” para os 

pobres é concreta, nos parece que se complexifica, como dissemos acima, à medida que o 

capitalismo se metamorfoseia, e o próprio Estado moderno se transforma. Essa caracterização 

geral foi alvo de nossa preocupação tendo em vista a necessidade de mais adiante pensarmos a 

questão das políticas públicas, em particular nosso problema de pesquisa, a política pública de 

desenvolvimento territorial.  

O longo período de acumulação flexível e de flexibilização do trabalho, fruto da crise 

sistêmica ou molecular do capital, transformou o Estado moderno nas diversas perspectivas, 

mas ainda atendendo, como de fato é sua natureza, ao capital. Novas institucionalidades e 

outras formas de participação da gestão pública são também produtos dessa reorientação da 

forma política do capital. O território por excelência é o Estado nacional, e dele derivam todas 

as discussões sobre sistema político, políticas públicas. (ARRIGHI, 2010; MESZÁROS, 

2005) 

Nesse sentido explicar o Estado capitalista nessa perspectiva nos parece ser ponto primordial 

para compreensão das transformações e mutações do Estado capitalista contemporâneo e sua 

expressão nas políticas públicas de desenvolvimento territorial, nosso objeto nesse trabalho, 

seja porque “(...) o Estado é produto, é consequência, é uma construção de que se vale uma 

dada sociedade para se organizar como tal” (MARX e ENGELS, 1975:111), seja porque esse 

Estado contemporâneo mesmo, produto das relações sociais determinadas, condicionadas não 

somente pelo puro modelo de produção (mas também por ele), por suas determinantes sociais 

e históricas, expressa a forma capitalista de organização política não para servir de árbitro 

entre as classes, acima deles, portanto, mas para imprimir ao conjunto das relações sociais as 

regras, normas, leis, instituições, valores, credenciais, corporações, etc., seja porque se faz 
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necessário compreender e explicar o horizonte da sociedade civil nas esferas de participação e 

disputa política, como conselhos, associações, conferências, planejamentos e orçamentos 

participativos, ações públicas, etc., na perspectiva da disputa por hegemonia ou manutenção 

do atual estado de coisas. 

 

A TEORIA DO ESTADO NA PERSPECTIVA MARXISTA 

 

A teoria materialista do Estado tem nas formulações de Marx e Engels o arcabouço teórico-

metodológico inicial de sua formulação, quebrando uma tradição hegeliana e construindo uma 

nova abordagem sobre o Estado e sua relação com a sociedade civil. Os fundadores do 

materialismo histórico e dialético invertem a relação do Estado e sociedade civil, percebendo-

os como fenômenos da relação social, internos aos sistemas de relações sociais, portanto parte 

e produto da forma como a sociedade capitalista encontrou para garantir a reprodução do 

capital, e consequentemente a sua reprodução com classe dominante. 

Para Bobbio (2006), a despeito do que dizem alguns intérpretes de Marx e Engels, o conjunto 

de teorias, ideias e projeções teóricas de Marx e Engels, caminham no sentido de 

compreender o sentido da vida associativa e da política, portanto trazem, ainda que não 

contenha a teoria de Marx – com a de Engels – um texto completo sobre o Estado, os teóricos 

buscam compreender a dinâmica do Estado e sua relação com a sociedade, incorporando o 

primeiro à dimensão estrutural da segunda.  Ao romper com uma tradição teórica que 

fundamentou os textos de Maquiavel a Rousseau, passando por Hobbes e Locke, além dos 

alemães Hegel e Kant, Marx e Engels elaboraram uma teoria do Estado, que em geral é uma 

crítica à compreensão do Estado nesse s autores precedentes, é uma crítica ao Estado burguês 

em particular, e, principalmente, corresponde a uma teoria para um Estado transitório e sua 

superação, aliais como condição sine qua non para a superação das classes sociais. (BOBBIO, 

2006; CODATO, 1999; HOBSBAWM, 1998). Mas, como questiona o próprio Bobbio (2006), 

“Qual Estado?”. 

Para Codato uma crítica contemporânea da corrente hoje predominante na análise de Ciência 

Política – o neo-institucionalismo, sustenta que a visão que Marx possuía do Estado “(...) era 

pobre e esquemática e que não haveria nas suas obras um tratamento mais detido do problema 

que fosse além da mera constatação da natureza de classe dos processos de dominação 

política (...)” (CODATO, 1999: 3). A obra de Marx e Engels oferece então uma ampla 

contribuição, igualmente no que diz respeito a “(...) determinação da natureza de classe dos 
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processos de dominação política (...)”. (CODATO e PERISSINOTTO, 2000:2) como a leitura 

de processos concretos e historicamente determinados, possibilitando a análise do Estado em 

ação, suas instituições, disputas políticas e processos de hegemonia e contra-hegemonia nos 

mais internos aparelhos e instituições estatais. Essa posição teórica fundamenta a 

interpretação de que o Estado não é ele mesmo produto de um consenso, ou representante de 

toda a “sociedade”, ou ainda do “interesse nacional”. Ele é antes uma estrutura de poder que 

concentra, resume e se põe em movimento a força política da classe dominante (CODATO e 

PERISSINOTTO, 2000). O Estado surge em Marx com um duplo papel: de controle dos 

aparelhos de Estado e, num papel exterior as classes de garantia da hegemonia da classe 

dominante, passando assim do “a quem serve” a compreensão mais elástica de “como se 

movimenta, atua e opera” o Estado capitalista. 

O pensamento clássico do marxismo ocidental tenta conciliar em um só documento toda a 

análise marxiana sobre o Estado. Esse documento não é possível porque as análises de Marx 

não tinham um caráter a-histórico, traduziam interpretações dialéticas sobre o mundo político. 

(POULANTZAS, 1977). Ao teorizar sobre um aspecto “em geral”, Marx refletia sobre 

contradições concretas historicamente determinadas. Assim o Estado não é atemporal, na 

teoria marxista, como veremos mais adiante, trata-se antes de um Estado em particular. 

Esse posicionamento teórico e metodológico na leitura dos textos de Marx e Engels não é por 

acaso. A crítica central de outra tradição intelectual, sobretudo aquela que se constituiu na 

corrente neoinstitucionalista, é a de apontar a inexistência de uma teoria marxista de Estado, e 

de indicar que quando o fenômeno político aparece nos textos de Marx não observa o papel 

das instituições ou do “Estado em ação”, permanecendo preso a uma análise atemporal e 

genérica (DUMÉNIL, LÖWY, RENAULT, 2011). 

Porém os principais autores e pesquisadores da obra marxiana e engelsiana destacam três 

textos fundamentais para a compreensão do pensamento político não a cerca do Estado 

moderno em geral e sim suas formações históricas específicas, traduzindo, desse modo, a 

perspectiva anotada anteriormente e a permanente distinção entre a “natureza” e o “Estado 

historicamente determinado” como condicionantes dialéticas do percurso teórico de Marx e 

Engels. 

O Estado, não surge de fora para dentro, ou existe eternamente: ele é senão o produto das 

contradições internas de cada sociedade em cada período histórico, que necessita, 

dialeticamente, de um elemento exterior que viabilize a dominação de classe. O poder estatal 

centralizado, e seus órgãos (exército, polícia, burocracia, clero e magistratura permanentes) 
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são a expressão da estrutura política do Estado moderno como garantidor da manutenção das 

relações sociais da burguesia (MARX, 2011). O processo de formação do Estado a serviço da 

manutenção da classe dominante, que teve na Revolução Francesa, nos diz Marx (2011), “a 

enorme vassoura” que “varreu todas as relíquias de tempos passados”, estabelecendo uma 

nova classe dominante, obrigando, dessa forma, o Estado a reestruturar-se, e se colocar a 

serviço dessa nova classe dominante. O Estado aqui não é apenas o sustentáculo de para uma 

nova sociedade moderna que surge, mas também o instrumento de sua reprodução. 

Se não está em nosso horizonte aprofundar em sua totalidade o pensamento marxiano sobre o 

Estado, apontando apenas algumas características gerais de sua teorização política, tampouco 

se pretende exaurir toda a concepção marxista sobre o Estado. Interessa-nos, contudo, aqueles 

elementos teóricos que possibilitem a análise da experiência concreta brasileira, como 

economia periférica. Ainda assim é preciso acrescentar duas abordagens no âmbito da teoria 

materialista do Estado, como crítica e como compreensão: o Estado como aparelho das 

transformações e o Estado como extensão da sociedade civil. O propósito dessas referências 

no texto diz respeito à necessidade de compreender o processo de formação e atuação do 

Estado liberal, não como fenômeno em geral, mas como fenômenos históricos e que para se 

constituir não pode prescindir da hegemonia política. Outras leituras são possíveis como a 

análise weberiana do Estado como instrumento de dominação racional legal, estendido a todos 

e capaz de garantir a dominação, mediante seu caráter exclusivo e uso do monopólio legítimo 

da força. Compreendemos que essa concepção não nos traz elementos para a compreensão da 

dinâmica da política pública de desenvolvimento territorial proposta em nosso trabalho. A 

dimensão abordada busca demostrar que as contradições do sistema possibilita uma situação 

de poder determinada.  

Enquanto Marx e Engels trataram conjuntamente de um contexto social-histórico na realidade 

concreta do capitalismo concorrencial, no século XIX e ainda elaboravam tendo como 

horizonte o capitalismo monopolista, os desdobramentos da 1ª Guerra mundial, da Revolução 

russa, e mesmo das condições do Estado italiano, colocou Gramsci em um contexto histórico 

em possibilitou outras reflexões. A análise gramsciana não será desse modo, um mero 

compêndio das informações de Marx, Engels e Lênin, orientando toda a sua formulação para 

a compreensão da situação concreta e histórica, da realidade italiana e europeia, mas também 

das sociedades do capitalismo desenvolvido no seu tempo. (COUTINHO, 2007). No ambiente 

geográfico vivenciado por Gramsci, o Estado moderno como fenômeno já estava 

generalizado, bem como os processos de socialização da participação política, tomando 
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espaço nos países ocidentais (o século XIX vivenciou diversos processos de emancipação 

política inclusive na América Latina e a formação de grandes sindicatos e de partidos de 

massa, conquista do sufrágio universal, etc.). É portando nessa ambiência social 

eminentemente nova, com um processo de universalização das leis e da burocracia estatal, 

com funções relativamente autônomas e específicas, que Gramsci fará uma importante 

contribuição, tanto em face do mundo econômico quanto dos aparelhos repressivos do Estado, 

para a compreensão dos processos estatais na Europa ocidental, mas também para a 

compreensão do que se passava nos Estados do capitalismo periférico, como na América 

Latina, e no Brasil em particular. (COUTINHO, 2007). Como analisa Coutinho (2007) todo o 

empreendimento teórico de Gramsci se dá de forma original na análise do Estado e da 

sociedade civil. Gramsci empreende a partir dos clássicos uma leitura dinâmica do Estado 

moderno incorporando os conceitos de hegemonia como a superação da necessidade de 

choque frontal com a classe dominante para a tomada do Estado. Essa movimentação, 

conquistada passo a passo, se dá no campo da sociedade civil, das instituições privadas, das 

organizações, como parte do arcabouço estatal, “(...) uma rede de organizações (associações, 

sindicatos, partidos, movimentos sociais, organizações profissionais, atividades culturais, 

meios de comunicação, sistema educacional e eleitoral, parlamentos, igrejas, etc.)”. 

(DURIGUETTO e MONTAÑO, 2010: 43). Nessa esfera que as classes e suas frações se 

enfrentam, no campo de forças a guisa de conquistar ou manter a hegemonia. Esse elemento é 

crucial para pensarmos o papel da sociedade civil, em particular o caso brasileiro que as 

organizações da sociedade civil constituem-se como organismo do Estado.  

Será por meio do conceito de conceito de sociedade civil como portadora da materialização 

social da hegemonia e esfera de interlocução e mediação entre a esfera econômica e o Estado 

em sentido estrito que a contribuição gramsciana será mais nítida. Será com base nesse 

conceito que Gramsci enriquecerá a teoria marxista do Estado, corroborando com o conjunto 

da teoria marxista de Estado,  

 

“(...) o de que a produção e reprodução da vida material, implicando-a 

produção e reprodução das relações sociais globais, é o fator 

ontologicamente primário na explicação da história. Fixar corretamente esse 

ponto me parece essencial para avaliar de modo justo não só o lugar de 

Gramsci na evolução do marxismo, mas também seu conceito de sociedade 

civil: Gramsci não inverte nem nega as descobertas essenciais de Marx, mas 

a “apenas” as enriquece, amplia e concretiza, no quadro de uma aceitação 

plena do método do materialismo histórico (...)”. (COUTINHO, 2007: 123).  
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Para Gramsci (2002), a dinâmica política observada na sociedade civil proporciona que se 

enxergue a ampliação do fenômeno estatal, e a sociedade política o lugar onde a classe 

dominante impõe coercitivamente a sua dominação. É possível então afirmar que a 

compreensão de uma determinada sociedade civil e sua análise histórica compreende também 

o papel do Estado, como instituição política correspondente, e como espaço primordial do 

exercício da hegemonia.  

Para nossa análise essa compreensão teórica é de profunda matização do problema. Se 

pensarmos a estrutura do Estado brasileiro, de forma estrita – a burocracia, os aparelhos, etc. – 

não alcançamos a própria formação histórica do Estado brasileiro que mescla as relações 

público-privadas, onde as determinações da esfera produtiva se impõem ao Estado e, 

sobretudo, como o papel as demandas privadas são tratadas no âmbito do Estado, mas 

somente se pensarmos nesse Estado ampliado.  

Segundo Bobbio (1999) a sociedade civil em Gramsci faz parte do momento superestrutural 

da sociedade. A sociedade civil, diz Bobbio, compreende não mais todo o conjunto das 

relações materiais, mas sim todo o conjunto das relações ideológico-culturais; não mais toda a 

vida comercial e industrial, mas toda a vida espiritual e intelectual (BOBBIO, 1999). Ao que 

Coutinho (2007) contrapõe veementemente, afirmando que não há contraposição entre as duas 

esferas, antes elas se intercruzam, e interpenetram, condicionando-se. E vai mais além: 

associa à teoria gramsciana da sociedade civil a possibilidade de perceber uma mediação, uma 

regulação, entre as estruturas sociais e o Estado.  

Ao realizar uma leitura liberal do pensamento de Gramsci o autor enfatiza a separação entre 

sociedade política e sociedade civil. Mas a compreensão que temos vai a sentido 

complementar, posto que para Gramsci, o elemento essencial está em perceber como a 

sociedade civil nas sociedades contemporâneas complexificam essa compreensão, situando-se 

como palco do pluralismo e da disputa por conservação ou por conquista hegemônica. Essa 

dinâmica só pode ser percebida se reforçarmos o papel da decisão da hegemonia, contratos, 

consensos e dissensos. A sociedade civil é a esfera onde as classes e frações de classe, como 

observou Marx (2012), se organizam no sentido de defenderem suas posições. Sua função 

ultrapassa a esfera produtiva, mas a contempla, pois lá é onde se decide a hegemonia. 

A sociedade civil na acepção gramsciana faz parte do Estado, o compõe. Uma vez que é 

permeada pelos interesses e conflitos que das classes e frações de classes que estruturam dada 

sociedade. Por meio da sociedade civil é que a classe dominante se faz hegemônica e busca a 

sociedade política. Por meio do Estado, que a classe dominante orienta sua hegemonia, 
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mesclando direção política e consenso, excetuando-se as ditaduras, onde essa hegemonia se 

dá por uso da coerção. A novidade reside no fato desse espaço da hegemonia ser um espaço 

autônomo, não residual, e de especificidade na manifestação (COUTINHO, 2007:128). Em 

Gramsci, a sociedade civil é o lugar sine qua non das disputas políticas, do campo de forças. 

A sociedade política é o lugar da direção, da coerção e do exercício da força. Ainda que essa 

distinção seja meramente metodológica, uma vez que os processos interagem de forma 

dialética, condicionando-se mutuamente, é imprescindível a compreensão, no conjunto, desse 

espaço na construção da hegemonia.  

Para Gramsci o Estado em sentido amplo e suas novas determinações implicam em duas 

esferas cruciais: a sociedade política, formada pelo conjunto dos mecanismos por meio dos 

quais a classe dominante controla o monopólio legal da repressão e da violência, 

identificando-se com os aparelhos de coerção identificados nas burocracias; e, a sociedade 

civil compreendendo todo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos, os sindicatos, as 

organizações profissionais, a organização material da cultura, (jornais, revistas, editoras, 

meios de comunicação etc.). (GRAMSCI, 2005). Estado é, portanto, sociedade civil + 

sociedade política, “hegemonia escudada na coerção”, sendo mais que o aparelho estatal 

burocrático e militar, vis a vis “(...) por “Estado” deve-se entender, além do aparelho de 

governo, também o aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil. (...)”. (GRAMSCI, 

2005). Para Gramsci o Estado não é somente o aparelho repressivo da burguesia, ele inclui 

ainda a hegemonia burguesa em sua superestrutura, em seus aparelhos públicos e em seus 

aparelhos privados de hegemonia (sociedade civil).  

O Estado é uma soberania organizada em poder. E é preciso perceber que essa soberania é 

organizada a partir do complexo mecanismo da administração pública, no exercício da 

administração pública e no conjunto das políticas públicas executadas pelo governo, inclusive 

a que aqui analisamos, ou seja, a política pública de desenvolvimento territorial. Essa política 

pública no âmbito da organização do Estado brasileiro aparece como elemento do aparelho de 

Estado para exercício do controle das demandas sociais, e controle do conjunto do tecido 

social, seja como aparelho estruturador dos processos de desenvolvimento, seja como 

aparelho mediador das demandas sociais.  

A sociedade civil é o exercício das mediações, das regulações de classe, sendo ainda o lugar 

do convencimento, do exercício da dominação do Estado. A transição, um Estado de 

transição, ao contrário de ser abrupto, deve contemplar esferas de convencimento, tendo em 
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vista que sem a construção de hegemonia de classe o único caminho é a força, a coerção, a 

ditadura. (GRAMSCI, 2005; COUTINHO, 2007).  

A análise gramsciana, seja na introdução ampliada do conceito de hegemonia identificando a 

sociedade civil e suas organizações como parte da esfera estatal ou na percepção do Estado 

como instrumento fundamental para o controle da dominação e perpetuação da classe 

dominante no poder, desfazendo historicamente o Estado como instância de coerção e uso da 

força e violência, contribui de forma decisiva para nossa análise, ao juntar-se as contribuições 

na análise em perspectiva do Estado em ação. 

 

TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA 

 

Essa seção pretende identificar como algumas dessas contribuições repercutiram a partir de 

suas análises na Teoria materialista do Estado, contribuindo para a compreensão e explicação 

da relação entre a natureza do Estado de classe e a ampliação da participação e do pluralismo 

da sociedade civil como fundamental para o processo de democratização das instituições e da 

ampliação da esfera participativa e das políticas públicas. Destacaremos aqui duas 

interpretações e atualizações do pensamento marxista para uma realidade concreta do mundo 

contemporâneo, pós-fordista, que incorpora o elemento da sociedade à teoria política do 

Estado moderno. 

O desenvolvimento crítico das teorias políticas marxistas, sobretudo a partir das releituras dos 

clássicos por marxistas contemporâneos após os anos 1970 e 1980, possibilitou dois tipos 

centrais de análises: uma que permaneceu no estudo da natureza do Estado de classe, 

aprofundando elementos de sua estrutura (POULANTZTAS, 1977; HIRSH, 1975; 

ALTHUSSER, 1985); e outra que desenvolveu os estudos a partir do conceito de Estado 

ampliado gramsciano ou na perspectiva do “Estado em ação” (COUTINHO, 2007; 2011; 

DURIGUETTO, 2007; HOBSBAWM, 1998; POGREBINSCHI, 2009; HIRSH, 2010; 

MASCARO 2013). Ambas as correntes, contudo, passaram a dialogar no período da 

convergência teórica, mormente nos anos 1990, e de reestabelecimento das análises marxistas 

pós-URSS (MARQUES, 1997). 

A teoria política de Poulantzas, em particular sua teoria sobre o Estado capitalista moderno, 

base sobre a qual erige e fundamenta a análise sobre um Estado concreto e historicamente 

determinado, tem sido revisitada no debate contemporâneo sobre Estado. Suas considerações 

consideradas originais e contemporâneas (!), tem alimentado o debate em torno do 
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pensamento marxista, uma vez que consegue perceber na formulação do Estado a dialética 

ontológica na formação do Estado Moderno capitalista, operando as diversas dimensões com 

o direito, economia, política e cultura. Essa contribuição ao pensamento e teoria marxista 

contemporânea, que ultrapassa o reducionismo do marxismo vulgar e contrapõe de forma 

dialética o liberalismo, superando a concepção liberal de Estado, faz de Poulantzas um teórico 

central na concepção materialista do Estado. (MOTTA, 2009; HIRSH, 2010). 

Para Poulantzas (1977) o Estado Moderno capitalista atende a uma dupla função, a saber: uma 

lógica interna normativa, que abrange as instituições jurídicas, processos de tomada de 

decisão, e os elementos de sua própria reprodução; e, o Estado como força repressora, 

utilizando-se dos meios jurídicos e mecanismos normativos elaborados em seu interior, seja 

no sentido de exploração das classes sociais, seja no sentido de garantia da hegemonia da 

classe dominante. (POULANZTAS, 1977; MOTTA, 2009; HIRSH, 2010). Estado e capital 

formas historicamente determinadas de existência social, são fenômenos relacionais. É o 

produto das relações sociais, cristalizados na complexidade dessas relações, e por elas 

determinadas. A compreensão a partir do método dialético permite uma compreensão em 

profundidade dessa relação social com a formação do Estado capitalista. O autor parte da 

compreensão de que este é “o lugar no qual se reflete o índice de dominância e 

sobredeterminação que caracteriza uma formação social” (POULANTZAS, 1977: 43), 

repercutindo a contradição ontológica característica do Estado capitalista e sua superação, na 

dimensão de emancipação coletiva. O Estado capitalista como uma contradição inconciliável 

e produto dos embates de classe, condensando na forma política toda a economia, todo o 

modo de produção. A questão central é o exercício do poder na sociedade capitalista, 

condensada na forma do Estado e suas instituições. O poder encouraçado no Estado 

transborda certa concepção de poder seja como tomada de decisão, “exercício do comandar”, 

e enquanto o exercício de funções para um sistema social determinado, as políticas públicas 

ou o Estado em ação. 

Com isso não se quer afirmar da impossibilidade de que essas relações sempre existiram ou 

nunca deixarão de existir, elas são produto do desenvolvimento histórico, e sua dialética 

permite afirmar que as relações de poder e, dessa forma, o conflito de forças entre as classes, 

a luta de classes propriamente dita, se situa nos níveis políticos e ideológicos, como veremos 

abaixo em sua afirmação, por que: não é de maneira alguma admitir que as classes sociais 

estejam estabelecidas em relações de poder ou que delas possam ser derivadas. As relações do 

poder, tendo com campo as relações sociais, são relações de classe e as relações de classe são 
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relações de poder, na medida em que o conceito de classe social indica os efeitos da estrutura 

sobre as práticas, o de poder os efeitos da estrutura sobre as relações entre praticas das classes 

em “luta”.  

Ao contrário do pensamento marxista clássico que identificava o poder como exercício da 

força como condição para a realização ontológica de classe, Poulantzas (2000) redimensiona 

essa relação de poder como a necessidade material de uma classe sobrepor-se a outra, ou a 

outras, ultrapassando assim a concepção de que é no Estado ou na sociedade política que se 

operariam as transformações, ele adverte que o poder se caracteriza como poder de classe, e 

essa é a base crucial do poder em uma sociedade dividida em classes. O poder político 

consubstanciado nas relações econômicas e de exploração, ocupando no capitalismo o lugar 

central de todos os campos de poder. A compreensão possibilitada pelo campo da execução 

das políticas públicas, como Estado em ação, pode-se perceber essa realização das relações 

econômicas no Estado.   

Por meio do Estado a relação de poder expressa nas contradições da sociedade capitalista 

apresenta-se com métodos e técnicas de exercício do poder de forma muito peculiar e 

particular ao Estado moderno capitalista. Essas características concentram-se em dispositivos 

específicos, constritos, precisos e inscritos no tecido do Estado capitalista, configurados no 

modo estrutural de reprodução do capital. Essa dialética permanente de interpenetração e 

distanciamento da sociedade das coisas do Estado é condicionada e condiciona na relação 

social as diversas dimensões sociais, fazendo parte do conjunto das instituições e das esferas 

sociais. A compreensão da esfera menos aparente na relação de poder faz-se necessária de 

modo a desvelar as relações contraditórias de todo o conjunto da sociedade.  

De outro modo, não se reconhece, por conta de uma constante superposição de formações 

sociais, que interesses de classe estão condensados em uma formação política determinada. É, 

contraditoriamente, é também, função do Estado esquadrinhar essa dimensão, possibilitando o 

exercício do poder sobre as outras classes dominadas, seja em sua função instrumental, 

econômica mais estrutural, garantindo o controle dos meios de produção; seja em seu nível ou 

função iminentemente política em nível das lutas políticas de classe, garantindo o consenso e 

impondo sua vontade as demais classes quando o consenso não é possível, e para isso utiliza-

se dos instrumentos formais de repressão e controle; seja no plano ou nível ideológico, 

criando condições superestruturais para a dominação de classe e imposição do consenso. 

Em outra análise que encontramos o Estado é a expressão de uma forma social determinada 

que assume as relações de domínio, de poder e de exploração nas condições capitalistas. 
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(HIRSH, 2010:24). Portanto, por meio das relações capitalistas de produção se forma a força 

física necessária, atuando sob todas as classes, inclusive as classes economicamente 

dominantes, com a finalidade única de garantir o controle e a acumulação de capital, 

perpetuando a própria classe dominante como dirigente do bloco de poder no Estado. 

E, mais adiante, acrescenta: que a função central do aparelho de força estatal está na garantia 

da propriedade privada sobre os meios de produção como condição crucial da exploração 

mercantil da força de trabalho. A forma política de expressão do capitalismo é o Estado. 

Desse modo, a forma social característica onde as relações objetivas atuam de forma exterior 

e reificada ao indivíduo, que estabelece a ligação com o conjunto da sociedade de forma 

disfarçada, não transparente. Sob o capitalismo as relações sociais assumem o aspecto de 

relações objetivadas, como coisa, e sua objetivação política é o Estado. (HIRSH, 2010; 

MASCARO, 2013). Enquanto forma política o Estado é ele mesmo parte integrante das 

relações de produção capitalistas. Enquanto o liberalismo em teoria pressupõe a separação 

entre as esferas políticas e econômicas, o Estado “na prática" é não obedece a essa separação. 

A simultaneidade entre “Estado” e “sociedade” é a mesma entre “política” e “economia”. 

Esse autor afirma que a economia não é pressuposto da política, nem como fenômeno 

histórico nem na estrutura social. O Estado capitalista é a forma política das relações 

históricas determinadas e, ainda que insuficientes, para identificar todas as instituições, 

processos e dinâmicas dos sistemas de estados e suas inter-relações com as diversas esferas da 

sociedade, e mesmo para identificar as ações do Estado ou o estado em Ação por meio das 

políticas públicas e do “governo”, nos serve como horizonte teórico pelo qual caminharemos 

ao longo do texto.  

Desse modo quando afirmamos que a forma política se orienta, mas ultrapassa a 

autonomização da força física coercitiva diante dos indivíduos, grupos ou classes sociais, 

estamos levando em consideração que o Estado ao se autonomizar, ainda que relativamente, 

coloca seu aparelho em função da preservação dos interesses sociais dominantes. Entendendo 

que os diversos feixes de poder e de dominação em uma sociedade determinada podem 

inclusive impulsionar determinada ação Estatal em contradição com grupos e/ou elites 

localmente dominantes, ensaiando protestos e embargos da classe econômica local. O 

relevante é perceber que essa estrutura estatal, conforme aponta Hirsh (2010), está 

condicionado a uma dinâmica mais ampla, cujas relações sociais capitalistas permitem ao 

grupo dominante o domínio naquele momento determinado. Para a execução de uma política 

pública, por exemplo, de saúde, habitação ou moradia, ou de desenvolvimento, o Estado 
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contemporâneo não utiliza a coerção física, mas combina elementos políticos, ideológicos, 

materiais, realizando a mediação entre as classes para a consecução da política, não 

prescindindo da coerção física caso necessário.  

Dito de outro modo: se o Estado capitalista, suas relações e dinâmicas institucionais e sociais, 

não é uma maquinação ou um “instrumento consciente”, para usar uma expressão do próprio 

Hirsh, tampouco é uma materialização ou a significação da vontade coletiva ou popular, no 

sentido mesmo cunhado pelos contratualistas, de “vontade geral”. Ora, se não é o Estado um 

produto arquitetônico nem da vontade coletiva o que se tem então? Como definir 

concretamente o conjunto das instituições, aparelhos e burocracias no seio de uma formação 

social determinada?  

Trata-se, pois de perceber o Estado como relação social entre os mesmos indivíduos, 

instituições, grupos e classes sociais, cuja expressão dá-se em uma relação material de força 

em busca da hegemonia de classe. Tornada material porque essas relações socialmente e 

historicamente determinadas só são possíveis por mecanismos “burocráticos e políticos 

próprios dos sistemas das instituições, organizações e aparelhos políticos e ideológicos (...)”. 

(HIRSH, 2010:37). Tanto que as alterações dos campos de força, nas disputas 

contrahegemônicas, mesmo entre frações de classe, reorientam políticas estatais e toda a sua 

aparelhagem concorre para isso. 

Quando, no constante embate entre capital e trabalho, há conquistas políticas – salariais 

ampliação de direitos, previdência, maior participação decisória ou alguma política pública 

estruturante ou redistributiva, etc. – que proporcione melhoria da qualidade de vida da classe 

trabalhadora em geral, alteram-se as relações de força e de poder dentro da dinâmica política, 

cujo resultado pode proporcionar uma maior organização ou enfrentamento ao capital, como 

também pode provocar alguma rearticulação do capital para recompor essa perda política, 

econômica ou ideológica. O mesmo pode acontecer no sentido inverso, provocando uma 

desestruturação completa das articulações dos trabalhadores. Dessa forma, as concessões do 

capital ao trabalho, ou conquistas do trabalho diante do capital, podem ser analisadas em uma 

via de mão dupla, pois: 

 

“(...) Quando essas relações de força movem-se, ou seja, quando em uma 

situação de crise econômica, o capital vê seu lucro consideravelmente 

prejudicado em razão de concessões sociais, e os assalariados estão 

politicamente enfraquecidos pelo desemprego, modifica-se todo espaço e 

conteúdo da política estatal, e assim também a posição relativa e o 

significado de cada aparelho do Estado. O desenvolvimento do capitalismo 
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global desde os anos 1970, caracterizado pela chamada crise do bem-estar 

social, oferece um significativo exemplo sobre isso (...).” (HIRSH, 2010:38). 

 

Daqui podemos compreender a necessidade de “descer” ao nível das instituições políticas 

para entendê-las e explicá-las em seu funcionamento e lógica internos. A expressão de uma 

política pública não constitui apenas uma ação do governo em sua gestão, ou dos interesses de 

uma classe dirigente. A perspectiva apontada denota a necessidade, mesmo do Estado 

capitalista e principalmente ele, de testar estratégia de consenso e coerção, exercício do poder 

e pactuação, seja por meio de sua estrutura formal, ou seja, criando novas estruturas estatais 

com vistas a dar conta das demandas sociais impeditivas do desenvolvimento pleno da classe 

dirigente, em nosso caso específico a burguesia. Desse modo, as relações formais de uma 

estrutura estatal concreta, seu aparelho e funcionamento, não se confundem com a forma 

política capitalista, sendo o primeiro “(...) uma expressão institucional de estruturas sociais 

existentes atrás dele (...). (HIRSH, 2010:46)”.  

E ainda, com as determinações formais capitalistas – econômicas e políticas – atravessam 

todas as áreas sociais, marcam então tanto as burocracias de Estado como o sistema 

partidário, as associações de interesses e a mídia, as instituições econômicas e até a família. 

Assim, o conjunto complexo envolvendo “Estado” e “sociedade civil” constituem sistema 

dependente um do outro, “e ao mesmo tempo forma uma relação contraditória, englobando as 

instituições existentes. “Estado” e “sociedade civil” não formam uma oposição simples, mas 

uma unidade contraditória condicionada. (...)” (HIRSH, 2010:46). 

A necessidade de criação de novas instituições estatais (no conceito de Estado ampliado e 

restrito) emerge no Estado pós-fordista como uma estratégia manutenção do controle e da 

dominação política. O desenvolvimento capitalista aponta para uma maior inserção do Estado 

na sociedade, a “despeito de toda a retórica neoliberal” (HIRSH, 2010:194).  A 

“desregulamentação” significa, em profundidade, mais controle e regulação estatal. A não 

intervenção, mais intervenção, e por aí segue. O Estado está cada vez mais presente, 

modificando as instituições e formas de inserção das demandas e do Estado de compromisso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O panorama à guisa de revisão esboçado acima, diz respeito a um retorno do político e da 

política no debate sobre as transformações do capitalismo contemporâneo, cuja expressão 

política tem se apresentado de forma crucial no Estado e nas suas instituições, repercutindo 

sobretudo nas políticas públicas e no exercício do poder político. 
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Desse modo buscamos apresentar as principais formulações do chamado marxismo ocidental, 

mormente o europeu, a partir das formulações de Marx e Engels sobre o Estado e a forma que 

assume sob o capital. Deixamos de fora, para um outro momento de também revisão o 

conjunto de autores latino-americanos, em particular os brasileiros, que produziram uma 

importante crítica sobre o Estado capitalista e sua repercussão na economia dependente ou 

periférica. Essa contribuição será alvo de outro artigo, cuja elaboração encontra-se em curso, 

pretendendo atualizar o debate à luz da teoria dos debates sobre globalização, imperialismo e 

teoria da dependência e como esses paradigmas teóricos repercutem no fazer do Estado 

brasileiro contemporâneo. 
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Resumo 

Discutir as características do sistema político brasileiro torna-se uma premissa fundamental 

para que se consiga identificar as condições nas quais ele opera, conhecer a qualidade e o 

posicionamento de seus atores e compreender o seu funcionamento como um todo. A partir de 

uma revisão da literatura, neste artigo buscou-se realizar uma breve análise do sistema 

político em voga no país, debruçando-se sob a separação dos poderes e algumas das suas 

implicações; sob a adoção de reformas políticas no contexto nacional; e sob a abertura de 

espaço à participação popular no processo decisório.  
 

 

1. Introdução 

 

Um sistema político pode ser descrito como um sistema social que comporta as estruturas 

políticas (MAFRA, 2005) ou ainda um subsistema da sociedade onde os indivíduos podem 

fazer-se atuantes das mais variadas maneiras (HOFMEISTER, 2007). Com base nessas 

considerações, uma análise do sistema politico brasileiro é condição indispensável para um 

maior entendimento da sua estrutura e do seu funcionamento, bem como para que melhor se 

compreenda a trajetória e o sentido da atuação de muitos dos seus atores. Com este propósito 

é que foi estruturado este artigo, partindo-se da análise da separação dos poderes e algumas de 

suas implicações, da presença da sociedade nos processos decisórios e também da execução 

de reformas políticas em âmbito nacional.  

O Brasil constitui-se numa república federativa democrática em que vigorou o 

presidencialismo e cujo poder está dividido em três órgãos políticos complementares, apesar 

da interação entre eles poder se dar de forma cooperativa ou mesmo opositiva, face às 

exigências do status quo. São componentes dessa tríade: o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. O seu sistema político - face às transformações políticas, históricas e sociais por 

que passou - se mostra aberto a um contexto passível de reformas políticas e marcado pelo 

paradigma de uma necessária participação da sociedade nos processos decisórios. 
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Inicia-se apresentando alguns conceitos de sistema político e trazendo o foco para o sistema 

brasileiro. Segue-se com a apresentação de alguns dos marcos da separação dos poderes e 

alguns aspectos de sua interação. Em sequência, analisa-se a participação da sociedade civil, 

alguns entraves que a ela se impõem e alguns dos desdobramentos que dela decorrem; e por 

ultimo, analisa-se o contexto das reformas políticas no Brasil e algumas de suas 

particularidades, concluindo-se com uma síntese final. 

 

2. Sistema político 

 

Em análise de obra de Ruan Ferrando Badia, sobre os três grandes sistemas políticos, Mafra 

(2005, p.4) destaca que “o sistema político nasce da atividade política e faz parte do sistema 

social como um todo”. Ele mostra que o sistema político é justamente o sistema social onde 

estão alocadas as diferentes estruturas políticas. Nesse sentido, o estudo de um sistema 

político deve compreender um amplo contexto político, incluindo a ótica de que o sistema 

aloca uma dimensão estrutural e está posto em um vasto sistema social (BADIA, 1989 apud 

MAFRA, 2005). 

Segundo Wilhelm Hofmeister (2007, p.13), na apresentação de um sistema político faz-se 

necessário apresentar os atores e contextos que influenciam, legitimam e determinam as 

decisões inseridas no desenvolvimento político de uma sociedade. Assim ele coloca que: 

 

O sistema político deve ser compreendido como um subsistema da sociedade 

no qual o indivíduo pode desempenhar diferentes papéis, tais como cidadão, 

eleitor, integrante de um partido político ou de uma associação profissional, 

como parlamentar nos diversos níveis de representação ou como 

manifestante etc. 
 

Conforme esse mesmo autor, nos Estados democráticos os cidadãos precisam conhecer o 

funcionamento do seu sistema político, porque isso é condição necessária para a participação 

nos processos políticos e para o controle dos mesmos.  No caso do sistema político brasileiro, 

cabe colocar que, de acordo com Palermo (2000), o mesmo se caracteriza, em muitas análises, 

como detentor de um desenho institucional de baixa eficácia de decisão e de implementação 

de políticas públicas, tal como se resultasse de um problema severo de ingovernabilidade. 

Diante desses aspectos, aprofundar-se numa análise de instituições políticas e sociais que 

compõem o sistema em questão é fator necessário para o seu conhecimento e para uma maior 

compreensão do seu funcionamento, os quais também são determinantes no que diz respeito à 
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participação e às formas de atuação para mudança do mesmo. Por isso, segue-se uma 

abordagem às suas particularidades. 

 

3. A separação dos poderes e sua relação no sistema político brasileiro 

 

Para Montesquieu (1996), a criação dos três poderes era um fator necessário para que o poder 

não ficasse restrito a uma só pessoa e para que impedissem exageros através do controle do 

poder pelo próprio poder, já que os três controlariam um ao outro. No processo de 

desenvolvimento das instituições políticas no Brasil, de fato o poder foi retirado do monarca, 

a figura centralizadora do imperador que sozinho exercia um poder moderador, e foi 

outorgado para mais três instâncias, como mostra Pinto (2010, p. 02): 

 

A Constituição de 1824, outorgada pelo Imperador D. Pedro I, estabeleceria 

as principais bases da estrutura política e do funcionamento do Império. Em 

seus aspectos mais importantes, [...], determinaria a divisão político- 

administrativa do Império em províncias e a separação do poder político em 

quatro instâncias: Poder Executivo (exercido pelo Imperador e ministros de 

Estado); Poder Legislativo (composto por senadores, deputados gerais e 

provinciais); Poder Judiciário (formado por magistrados, juízes e tribunais) e 

o Poder Moderador. 
 

A figura centralizadora do imperador deixaria de existir a partir da promulgação da 

Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana instaurada no Brasil - e que traria 

consigo, baseando-se no sistema americano, o federalismo e o presidencialismo - e 

determinaria a permanência dos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, 

estabelecendo que a eleição dos representantes dos dois primeiros se desse por voto direto. 

Esta constituição teria inaugurado a orientação da república no Brasil, e teria vigorado até 

1932 (GASPARETTO JR., s.a). 

Ao longo da história o poder foi passando por um processo de descentralização politico-

administrativa. Hoje, a Constituição Federal de 1988 torna explícito em seu Art. 2º, Parágrafo 

único que “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”. Assim, ela “[...] estabelece competências exclusivas aos três 

poderes, bem como prima pela equipotência desses ramos de poder” (CARVALHO, 2010, p. 

118). 

Mesmo após esses acontecimentos e a descentralização advinda da separação dos poderes no 

sistema político brasileiro, observa-se uma centralização do poder exercida pela forma de 

atuação do Executivo. Em algumas análises, a centralidade do Executivo no regime político 
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não necessariamente deriva do presidencialismo, e sim de fatores históricos, do padrão de 

carreiras políticas e também da estrutura constitucional do país (NETO, 2007). Observa-se 

que o predomínio do Executivo na arena política foi ganhando força em alguns momentos: 

Depois do golpe (1964), o poder foi assumido pelos militares que tentariam 

resolver os problemas a sua maneira. O Legislativo e o Judiciário sofreram 

profundas alterações. À semelhança do Estado Novo, os poderes do 

Executivo foram aumentados. Seus atos escaparam ao controle do Judiciário. 

O Supremo Tribunal Federal foi atingido por várias medidas que 

interferiram na sua composição e limitaram seus poderes (COSTA, 2001 

apud CARVALHO, 2010, p. 118). 
 

A constituição de 1988, contudo, foi um marco favorável à conformidade dos três poderes. 

Com ela, o Congresso pôde reaver poderes suprimidos pelas sucessivas reformas 

constitucionais determinadas pelos governos militares e pôde ampliar seus poderes em vista 

daqueles previstos na Carta de 1946, passando a contribuir efetivamente na formulação de 

políticas públicas (FIGEUIREDO & LIMONGI, 2001). Também foi graças a ela, e à 

redemocratização, que se passou a considerar o veto constitucional do Judiciário, o qual “[...] 

vem ocupando um lugar estratégico no controle dos demais, principalmente do Executivo” 

(Cf. CARVALHO, 2010, p. 115-116). Identifica-se ainda tamanha abertura a qual o 

Presidente da República passou a gozar, após a Constituição de 1988, para realizar suas ações 

na arena política e também a ascendência que o mesmo possui na arena administrativa 

(NETO, 2007; PALERMO, 2000). Assim, considera-se que: 

 

[...] no Brasil o Presidente possui poderes legislativos fortes vis-à-vis o 

Congresso [...]. Especialmente a partir da constituição de 1988 [...], os 

presidentes ganharam amplos poderes constitucionais, sobretudo pró-ativos. 

E a presidência brasileira é uma presidência fortíssima em termos 

legislativos, administrativos e distributivos [...] (Cf. PALERMO, 2000, p. 

02). 
 

Analisando-se a divisão do poder em seu plano organizacional, observa-se que a extensão dos 

poderes legislativos que o Executivo possui afeta as relações deste com o Legislativo 

(FIGUEIREDO & LIMONGI, 2001). Demonstra-se que o chefe do Poder Executivo detém o 

poder de agenda, podendo determinar quais e quando as propostas devem ser consideradas 

pelo Congresso; tem o privilégio de vetar todo ou em parte os Projetos de Lei que são 

aprovados pelo Legislativo, sendo o veto passível de contração de maioria absoluta em sessão 

conjunta do congresso; tem a primazia pela edição de Medidas Provisórias; tem o direito de 

propor Projetos de Lei, ou de requerer urgência para os mesmos e para Emendas 
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Constitucionais e tem a iniciativa legislativa exclusiva quanto à administração pública e ao 

orçamento (FIGUEIREDO & LIMONGI, 2001; NETO, 2007). 

Defende-se, entretanto, que o problema político contido no regime presidencialista não se 

deve tanto à separação dos poderes, mas sim à concorrência entre eles, já que a formação das 

leis é competência tanto do Executivo, quanto do Legislativo (PALERMO, 2000). Para Sérgio 

Abranches (1988), o impasse existente entre o executivo e o legislativo acaba por 

desequilibrar a democracia ante o desarranjo das forças representadas no congresso. 

Contraditoriamente, Figueiredo e Limongi (2001, p. 20) observam que no funcionamento do 

sistema político brasileiro “não encontramos indisciplina partidária [...]. Os dados mostram, 

isto sim, forte e marcante preponderância do Executivo sobre um Congresso que se dispõe a 

cooperar e vota de maneira disciplinada”.  

Palermo (2000, p. 6), ao apresentar um dos quatro enfoques que abordam o funcionamento 

das instituições políticas brasileiras e a interação entre os poderes, o qual toma a concentração 

do poder decisório como causadora de ingovernabilidade, destaca que na visão desse enfoque, 

“[...] para superar os riscos extremos de paralisia decisória [...], o presidente se vale das 

prerrogativas de que desfruta [...]. Assim, o presidente consegue concentrar poder, excluindo 

outros atores do processo decisório”. A centralização do poder pelo Executivo aí se justifica 

pela necessidade de superar a paralisia decisória advinda da relação conflituosa presente na 

interação dos poderes. Identifica-se, conforme o autor, que a concentração de poder e a 

exclusão dos demais atores do processo decisório pela Presidência se dão pelos expressivos 

poderes legislativos, administrativos e distributivos que ela conserva. Isto soa como 

estratégias para poder realizar com maior fluidez a tomada de decisão e a modificação do 

status quo no sistema político brasileiro. 

1. Constata-se, por tanto, que o sistema político brasileiro é diretamente impactado pela 

separação dos poderes e pelo relacionamento entre eles. Observa-se a descentralização do 

poder antes monopolizado, tendo-se hoje três esferas, mas algumas análises mostram maiores 

prerrogativas do Executivo em detrimento dos demais, havendo aquelas que veem isso como 

uma fonte de conflito entre os poderes e de problemas institucionais, e aquelas que defendem 

o contrário.  

2. Os três poderes são parte do quadro da democracia na qual se baseia esta sociedade. 

Como parte das instituições democráticas, sua legitimação e fortalecimento requerem a 

participação popular, pois o funcionamento de tais instituições incumbidas de um sufrágio 

deve ter em vista a participação dos indivíduos pelos quais elas agem e sob os quais as suas 
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ações têm efeito. A esse respeito, merece ser mais bem discutida a questão da participação 

popular. 

 

4. A participação da sociedade civil no sistema político brasileiro 

 

Sendo um órgão de representação dos direitos comuns dos cidadãos, o sistema político 

brasileiro abarca a necessidade de discussões e análises acerca da abertura de espaço a 

participação desses mesmos indivíduos nas deliberações políticas e no processo decisório de 

políticas públicas. 

Considera-se que a participação política surgiu concomitantemente ao Estado de soberania 

popular durante os séculos XVIII e XIX, no cenário da revolução industrial e burguesa, no 

período dos movimentos revolucionários da Europa (AVELAR, 2007). Para esta autora, a 

participação “[...] é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o processo 

político” (p. 264), e se traduz num importante mecanismo de intervenção, já que “uma 

definição de participação abrange as ações que ocorrem nos limites e regras de um sistema 

político, e os atores em disputa procuram maximizar suas influências nas decisões políticas.” 

(p. 265). Assim, vê-se o quão importante se torna discutir o tema participação e sua relação no 

sistema político brasileiro.  

São observados dois principais entraves à participação da sociedade civil nas questões 

políticas: em primeiro lugar, isto se deve ao próprio desinteresse de alguns indivíduos que não 

participam e que frustram quase todas as tentativas de contato com a política. Nesse sentido, 

considera-se que:  

 

A maioria da população [...] é pouco ativa, conformista e, no geral, desencantada 

com a política. Em alguns casos porque não se sente qualificada para participar; em 

outros, porque não acredita que a política poderá melhorar sua vida. O desencanto 

tem a ver com o ceticismo em relação aos políticos [...] (AVELAR, 2007, p. 269). 

 

Estes indivíduos acabam privando-se de um esclarecimento que poderia libertá-los e levá-los 

a uma compreensão dos mecanismos e das instituições que os atingem mesmo que eles se 

mantenham indiferentes. Pondo em prática um dos quatro modelos de explicação do 

envolvimento na política analisados pela autora, o “modelo da consciência de classe”, essas 

pessoas poderiam romper com o desencantamento, pois “quanto mais o indivíduo participa, 

mais adquire consciência de sua situação de desigualdade; quanto maior a consciência de sua 

situação, mais tende a participar.” (Ibidem, p. 271). Assim, nota-se que de posse do 
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conhecimento adquirido com as experiências de interação com a política, as pessoas poderiam 

mudar a sua visão, e por meio de uma maior participação poderiam contribuir para a mudança 

da realidade política que é amplamente criticada no Brasil.  

Em segundo lugar, o outro obstáculo que se impõe à participação dos indivíduos é a 

dificuldade de encontrar espaços para se inserir, enfrentada pela parcela dos interessados 

numa participação política. A abertura de espaço para participação obedeceu a uma série de 

fatores que se incorreram ao longo do tempo. Assim, destaca-se que “os partidos políticos, os 

movimentos sociais e as subculturas políticas foram exemplos da ampliação da participação e 

do fortalecimento da sociedade organizada, particularmente no século XX” (Ibidem, p. 263). 

Considera-se que até 1980 o Brasil ainda tinha uma pequena abertura de espaço, sendo que 

“os anos 1980 implicaram uma maior presença do associativismo e das formas de organização 

da sociedade civil na cena política” (AVRITZER, 2007, p. 407). Este autor mostra que ao 

final dos anos 80, em pleno processo constituinte, eram introduzidas muitas formas híbridas 

de participação como os conselhos de políticas com participação da sociedade civil e do 

estado nas áreas de saúde, assistência social, meio ambiente e criança e adolescente e mostra 

ainda que a constituição de 1988 foi favorável à abertura de espaço às práticas participativas, 

principalmente nas áreas de política públicas: na saúde, na assistência social, políticas urbanas 

e meio ambiene. 

Apesar do mencionado desencantamento com a política, observa-se que no atual cenário 

político do país, a luta contra a corrupção constitui-se num dos principais focos de motivação 

que mobilizam a sociedade, despertando-a para os debates acerca da governabilidade e dos 

rumos que tomam a política. Nesse aspecto, a participação popular pode se tornar num 

importante mecanismo de intervenção, à medida que a atuação contestatória da população 

pode causar pressão e servir como forma de prevenção contra os possíveis desregramentos de 

alguns atores inseridos no contexto político do sistema brasileiro. 

Em defesa de uma participação ordenada da sociedade, Eli Diniz (1998, p. 43) ressalta que: 

 

É preciso criar um meio associativo favorável ao desempenho 

governamental eficiente, o que exige uma estratégia deliberada de ação 

voltada para encorajar a governança econômica e social onde for apropriado 

e eficaz. Nesse sentido cabe salientar que não se trata aqui de recomendar a 

expansão da participação espontânea e desordenada da sociedade, senão de 

aprofundar o vínculo entre as duas esferas, sem comprometer a eficácia da 

gestão pública. [...] tais objetivos requerem táticas apropriadas à articulação 

de acordos e alianças, criando arenas de negociação, ligadas às instituições 

estatais. 
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Essa necessidade de estreitamento dos laços entre o governo e a sociedade requer, contudo, 

um cuidado para que a ordenação da participação daquela ultima não se torne um mecanismo 

para efeito de prevenção daqueles que estão de posse dos mecanismos burocráticos de 

execução do poder. 

Assim, torna-se evidente a importância da presença popular no processo decisório, 

constatando-se que “[...] a participação da sociedade civil nas políticas públicas amplia a 

participação e melhora a qualidade da representação no Brasil” (AVRITZER, 2007, p. 406). 

Diante do caráter de negligência que pode se assumir face à efetivação de políticas públicas, a 

participação popular deve ser um tema amplamente discutido, de maneira que a sociedade não 

fique às margens da problematização e da tomada de decisões que a envolve, mesmo quando 

ela não participa dos debates. A participação do cidadão no sistema político brasileiro requer, 

portanto, um cuidado em oportunizar a sua cooperação na arena política, bem como uma 

reorientação da forma como o mesmo se percebe em meio ao sistema social e político para 

que ele mesmo busque uma maior participação. Estes são fatores importantes para que o 

cidadão se torne um dos principais protagonistas do debate político e contribua para o 

processo de mudança que apesar de ser tão necessário é complexo e extremamente difícil de 

realizar, como se verá a seguir. 

 

5. A implementação de reformas políticas e suas implicações no sistema político 

brasileiro 

 

Viu-se que a organização política do Brasil está assentada numa sociedade democrática onde 

pela vontade popular subsiste uma multiplicidade de instituições incumbidas de agirem sob o 

princípio da representatividade. Muitas vezes pode insurgir uma crise de representatividade 

colocando em pauta a legitimidade dessas instituições e consequentemente a necessidade de 

uma reestruturação delas e do sistema político como o seu órgão conformador. 

Inúmeros fatores, como por exemplo, os problemas institucionais, a falta de confiança da 

população nas instituições brasileiras por não se sentir verdadeiramente representada, e o 

fenômeno da corrupção, entre outros, colocam as reformas políticas como um tema 

permanente no contexto político do Brasil. Além do que, se o sistema político deste país é um 

organismo encrustado numa estrutura social que, como qualquer outra, é mutável, ele também 

o é. Por isso, por estar alocado em um contexto passível de transformação, o sistema político 

brasileiro tem cada vez mais pujante a questão das reformas políticas. 
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Considera-se que o momento é de reformas, sendo que “desde o começo da década de 1990, a 

reforma política aparece como um tema importante na agenda política brasileira” (NICOLAU, 

2007, p. 300) e várias propostas têm sido apresentadas no Congresso Nacional. Entretanto, 

muitos analistas observam que devido a uma grande dificuldade de existir consenso sobre 

como deve funcionar o sistema político brasileiro, um processo de reforma política no mesmo 

torna-se difícil e complexo de ser realizado. Lúcio Rennó (2007) defende que a introdução de 

reformas políticas implica a necessidade de consensos empíricos e de consensos normativos, 

que por sua vez também não são fáceis de serem alcançados. Nos primeiros, conforme o 

autor, depara-se inicialmente com a necessidade de se acordar acerca dos problemas que se 

apresentam no sistema político e que este precisa ser mudado; já no segundo, faz-se 

necessário acordar sobre o que deve ser colocado no lugar do que precisa ser substituído. 

Deste ponto de partida podem então decorrer inúmeros obstáculos aos consensos necessários, 

já que, no processo de discussão, os atores em diálogo se depararão com elementos de 

oposição. 

Com isso, tem se observado que não houve reformas amplas no sistema político brasileiro. De 

acordo com Rennó (2007), as que se tem registro variam conforme o seu autor, que pode ser o 

Poder Executivo (o Governo Federal), o Poder Judiciário (o STF e o TSE) e ainda o poder 

Legislativo (a Câmara dos Deputados e o Senado Federal). Segundo o autor, os dois 

primeiros, favorecidos por sua baixa representatividade, propuseram mudanças mais amplas e 

mais profundas que hoje têm seus efeitos sentidos por toda a população brasileira, como 

exemplo: a reeleição para postos do executivo e a Lei da Responsabilidade Fiscal, conhecida 

como “Lei da Ficha Limpa”, aprovada em 2000. Já as reformas propostas pelo Legislativo 

foram pontuais e superficiais, como as Regras de Financiamento de Campanha e o fim das 

candidaturas natas para os cargos proporcionais. 

Entre os obstáculos à implementação das reformas no Brasil, pode-se mencionar ainda os 

desdobramentos do Federalismo como um elemento de forte influência, à medida que a 

descentralização inerente a este fenômeno dá espaço para um desacerto entre os outros níveis 

de governo e o Governo Federal: 

 

[...] governos provinciais e federais podem ter autoridade para intervir em 

uma área de política sem permissão do outro nível de governo. [...] este tipo 

de federalismo [...] corre o risco de os diferentes níveis de governo tenderem 

a impor conflitos entre programas, a elevar os custos da implementação e a 

tornar o problema da coordenação de objetivos ainda mais difícil. 

(WEAVER & ROCKMAN, 1993, p. 459 apud ARRETCHE, 2002, p. 432). 
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Nas observações desta mesma autora,  

 

A literatura comparada contemporânea considera que as características 

institucionais dos estados federativos operam no sentido de restringir as 

possibilidades de mudança no status quo. A afirmação central é que a 

natureza das relações vertical e horizontal em estados federativos dispersa a 

autoridade política e potencializa o poder de veto das minorias 

(ARRETCHE, 2002, p.431). 
 

Ela coloca o Brasil no mesmo patamar que os Estados Unidos: “[...] um tipo de federalismo 

cujas instituições políticas conformariam processos decisórios fortemente restritivos à 

manifestação da vontade da maioria (expressa na escolha do presidente)” (Ibidem, p. 432-

433). 

Tem se observado que as reformas políticas, apesar de influenciáveis pela ação contestatória 

ou reivindicatória da população inserida nos processos de discussão, quando realizáveis são 

executadas por aqueles que estão no poder, podendo por isso mesmo serem usadas para a 

satisfação de interesses próprios e ter a sua execução realizada no momento mais oportuno, 

geralmente em tempos mais próximos ao do período eleitoral. Isso põe em questão o 

problema da participação que é tão recorrente, isto é, sendo inegável a máxima de que a 

reforma não pode ser pensada sem aqueles que sentirão seus efeitos, o processo de mudança 

deve levar em conta as condições de sua realização, e também os princípios democráticos, 

conforme Reis (2007, p. 485): 

 

[...] o ponto crucial de uma adequada avaliação da questão geral das 

reformas políticas consiste justamente na óptica democrática versus 

eficiência, em evitar o caráter parcial ou unilateral da tomada de posição 

quanto à tensão básica entre os valores envolvidos. [...] a eficiência supõe 

fins dados ou não problemáticos, levando à indagação sobre como dispor de 

maneira apropriada os meios para alcança-los, enquanto a democracia se 

distingue precisamente por problematizar os fins: quais os fins a serem 

buscados, quem os define, como compatibilizar ou hierarquizar fins diversos 

e eventualmente antagônicos propostos por diferentes atores? 
 

Por isso, observa-se o quão complexa é a questão da reforma política no sistema político 

brasileiro. A necessidade da mesma é uma constante, mas ao mesmo tempo a sua 

implementação esbarra com os mais variados obstáculos, tais como a incongruência que pode 

incidir-se entre os atores que as discutem, a dificuldade no estabelecimento de consensos 

necessários e ainda os desdobramentos do elemento Federalismo como um fator dificultoso 

dos processos de mudança no status quo desta sociedade matizada, entre outros.  
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Tem-se assim um sistema político rico em termos institucionais e operacionais, 

compreendendo os primeiros não apenas como as estruturas políticas, mas também como os 

fenômenos políticos como a participação e a reforma e os segundos como as possibilidades de 

interação e atuação dessas instituições e dos atores que as erigem. Essa confluência de 

instituições pode soar tanto positivamente - à medida que elas estiverem integradas e 

convergirem numa orientação para resultados, como negativamente - quando de sua interação 

surgirem problemas institucionais como muitos dos que foram abordados. 

O sistema político brasileiro é expressão de uma imensa capacidade política e representativa, 

sendo por isso mesmo diretamente afetado pela relação entre os três poderes que o compõem, 

os quais fazem parte da sua estrutura democrática; é afetado pela constante necessidade de se 

pensar a participação do cidadão nos processos de decisão e pela necessidade de se debater as 

formas de avanço da política e das suas instâncias para que possa haver uma maior coesão e 

para que dele advenha um melhor funcionamento. Portanto, questões relacionadas à reforma 

política ainda permanecem atreladas ao crivo das relações estabelecidas entre os policy 

makers que compõem nosso sistema político.  

 

6. Considerações Finais 

 

Com base numa revisão da literatura, procurou-se traçar uma breve análise do sistema político 

brasileiro a partir de algumas das suas particularidades: a separação dos poderes, a questão da 

participação popular e o problema da reforma política. 

Viu-se que por ser a expressão de uma imensa capacidade política e representativa, o sistema 

político brasileiro é também a expressão da atividade política no sistema social, pois, é onde o 

indivíduo pode se fazer atuante enquanto ser político.  Nesse sentido, ele se apresenta como 

um vasto e rico organismo que opera sob condições em muito influenciadas pelas nuances que 

envolvem a sua forma, sua composição e seus atores, sendo que tudo isso obedece aos 

desdobramentos da separação dos poderes, da participação popular e do paradigma da reforma 

política que o mesmo abarca em seu contexto, elementos fundantes das suas qualidades 

institucionais. 

Constata-se, portanto, a necessidade de que o sistema político brasileiro seja sólido, de modo 

a que o relacionamento existente entre os poderes que o compõem não implique num mau 

funcionamento do mesmo, onde se possa enxergar, discutir e implementar com facilidade as 
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propostas de melhoria da forma de governo, e onde a população possa encontrar espaço, se 

fazendo incluída e atuante nos direcionamentos da política em todos os níveis. 
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Resumo  
Abordamos as mudanças políticas e econômicas que acarretaram novas relações de poder no 

Nordeste, a partir de políticas públicas para o desenvolvimento econômico brasileiro. A 

Região Nordeste foi envolvida por uma dependência econômica que tornaram mais críticas as 

desigualdades regionais. Em última análise, entender as raízes das opções políticas que 

marginalizaram o Nordeste e o Sertão diante dos processos econômicos e da divisão social do 

trabalho. Essa marginalização é compreendida no âmbito desta pesquisa enquanto exclusão 

social e econômica cujas causas observadas apontam para um processo longo ocasionado por 

um crescimento desigual e combinado. No decorrer do estudo percebemos a imbricação entre 

o político e o econômico, e como ele determina o caráter excludente da “modernização” 

brasileira, sobretudo, em relação ao Nordeste. Sugere que a busca pelo progresso passa por 

um desenvolvimento inter–regional construído socialmente a partir de suas peculiaridades 

histórico – geográficas e somente a partir deste pressuposto, viabilizado política e 

economicamente.  

 
 

Economia, Política e (Con)Tradição  

 

Observamos que a partir da década de 1960 generalizou-se o planejamento governamental 

centralizado no Brasil, mas sempre a partir do interesse geopolítico do Governo Federal, que 

dispõe dos recursos tributários da União. Se, no que tange aos Estados do Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, logrou-se um determinado sucesso em algumas 

políticas territoriais como da interiorização industrial e políticas de uso do solo nas 

metrópoles, por outro, a descentralização esbarra no problema da distribuição dos fundos 

públicos e no próprio recrudescimento das desigualdades regionais.  

Desta maneira, o problema do planejamento regional no Brasil, que perpassa a questão da 

formulação de políticas públicas territoriais e assume de modo efetivo o caráter de estratégia 

geopolítica, se aprofunda na complexidade da própria formação da sociedade brasileira e suas 

estruturas historicamente cristalizadas de poder. Não obstante e cada vez mais tênue limite 

territorial daquilo que convencionamos chamar de “regiões brasileiras”, os sistemas 

hierarquizados de redes nacionais de infraestrutura ou mesmo de órgãos da política e 

burocracia estatal têm estabelecido a combinação central – local em cada espaço do território 

nacional. 
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Devemos acrescentar ainda que diante de uma sociedade cada vez mais globalizada, as redes 

produtivas têm seu lócus de realização do lucro no espaço geográfico local, mas suas políticas 

e diretrizes de gestão podem estar em outro lugar, o que, a depender do ângulo de análise da 

questão torna a estrutura territorial-regional algo fugaz. 

Na região do Vale do São Francisco, essa estrutura territorial engendrou um modelo de 

ocupação, que desde 1950, sempre esteve de acordo com a lógica da política econômica – 

territorial.  

Desta forma, em caráter intrínseco, a tônica da política e economia liberais propalou um 

“crescimento econômico” acompanhado de marginalização, transmudando-se 

verdadeiramente numa lógica de exclusão. Encontrar as possibilidades de saída deste labirinto 

significa compreender as raízes deste processo e descobrir a origem dos desdobramentos que 

acarretaram no novo impulso de modernização capitalista e suas consequências. 

Desde a década de 1930, o Estado “reformulou – se” em prol de seu ideal de Nação e 

mobilizou – se para enfrentar o problema estratégico da unidade e da integração com 

políticas que, entretanto, subordinaram a questão territorial às macro – políticas econômicas.  

A concepção dos planos de desenvolvimento ao longo dos anos, trazendo a questão premente 

da integração nacional através da ocupação dos espaços vazios, foi deliberadamente 

comprometida com a fase monopolista do capitalismo. Isso pôde ser observado desde a 

criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952, configurando – se como uma 

solução econômica para um problema eminentemente social e político. Não seria necessário 

acrescentar que a direção do banco foi entregue às tradicionais oligarquias. O mesmo se deu 

com o DNOCS e outros órgãos, como a atual Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco e Parnaíba (CODEVASF). 

A partir do “Golpe Civil – Militar”, a implantação de perímetros públicos irrigados e projetos 

privados de irrigação, voltados para a agroexportação, seguiu a premissa de Perroux (apud 

COSTA, 2000, p.63) da “Teoria dos Pólos de Desenvolvimento”, ou seja, dos centros de 

irradiação de “dinamismo”. Isso se deu justamente numa área – problema, diante do “vazio 

social” na região batizada sugestivamente como “Polígono das Secas”, que dispunha de certa 

infraestrutura preexistente: a região de Petrolina, domínio da oligarquia Coelho. 

Os governos militares, ansiosos em demonstrar para o mundo que podiam lidar de forma 

exemplar com o mais desafiador “bolsão de pobreza” e instabilidade social da América 

Latina, encontraram na oligarquia neocoronelista local a parceria política ideal para os 

objetivos estratégicos apontados por Costa (2000), no II PND: no período de 1974 a 1979, 
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com as mudanças nas diretrizes do “desenvolvimento” nacional acarretadas pelo declínio dos 

investimentos, a orientação econômica foi para o crescimento dos setores que pudessem 

contribuir para o equilíbrio da balança comercial. 

Desta forma, conforme Costa (2000) e Araújo (1997) investimentos públicos e privados 

foram direcionados para projetos agropecuários baseados na irrigação, obedecendo à idéia de 

concentração de recursos a partir de pólos dinâmicos ou focos produtivos. A opção política 

pela agricultura irrigada é uma consequência de fatores intrínsecos à infraestrutura disponível, 

mas que cristalizou uma relação orgânica de dependência e complementaridade econômica e 

política entre centro e periferia existente entre a Região Litorânea, “em industrialização”; 

Centro – Sul em fase de expansão dos oligopólios financeiros e interior do estado, sempre a 

reboque da “modernização conservadora” em curso. 

Esta opção política também conferiu à nova “Califórnia brasileira” o mesmo legado nefasto 

que aquele analisado por Costa (2000), quando se referiu à Região Norte do Brasil: se por um 

lado as intervenções federais atraíram investimentos que provocaram modificações profundas 

na vida regional tradicional, por outro, também herdou as contradições inerentes ao processo 

de “modernização” econômica baseado em atividades concentradoras de capital e renda, que 

conforme Araújo (1997) foi circunscrita a subespaços dinâmicos. 

A desigual concentração de renda oriunda das atividades agrícolas se faz sentir na favelização 

do campo, na precarização do trabalho rural através dos contratos de safra e da informalidade 

das relações de trabalho. Um modelo de produção agrícola fundado na premissa econômica 

liberal que não toca nos privilégios das elites, não admite o questionamento de seus 

resultados, quase sempre apontados como virtude da criação de “emprego e renda”. Como se 

a decorrente marginalização fosse imanente ao processo de “globalização”. Globalização essa, 

entendida como etapa superior da espacialidade capitalista (CORRÊA, 1997, p. 189), que 

pode e deve ser analisada a partir das condições precárias de habitação e de acesso à 

infraestrutura básica urbana e de educação universal e de qualidade, constatados nos baixos 

índices de desenvolvimento humano desta região. 

Corroboramos o fato de que as políticas públicas territoriais verificadas no Vale do Submédio 

São Francisco, que nos legaram o atual modelo de “desenvolvimento” econômico 

agroexportador, foi uma opção eminentemente política ao longo da história. Uma opção 

imputada pelas conveniências do arranjo político local, cuja tácita aceitação de uma política 

de planejamento centralizada, teve o Estado capturado como principal agente de penetração 

do capitalismo autoritário (VELHO, 1979, p.136). O modelo impingido afastou outras 
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possibilidades como a da industrialização, por exemplo. (FURTADO, 2000, p.252). Mesmo 

que esta alternativa também não chegasse livre de um processo igualmente excludente de 

marginalização econômica e social, seria a única possibilidade, conforme Furtado (2000) de 

alcançar uma forma superior e estruturada de organização da produção. Mas a verdade é que a 

favor dos ditames de projetos, planos e programas centralizados que subordinaram as políticas 

territoriais como mera subestratégia das macro políticas econômicas, as articulações políticas 

de alguns grupos das velhas classes dirigentes, agora transmudadas como neocoronelistas, se 

locupletaram, de maneira oportunista e fisiológica, em detrimento da maioria da população 

sertaneja. 

Como decorrência, outro viés importante está na constatação de que estes “arranjos” políticos 

lograram uma condição periférica da região na propalada Integração Nacional, cumprindo, 

entretanto, o objetivo precípuo dos “planos de desenvolvimento”, quer seja, de uma 

homogeneização do espaço econômico através da formação de um “sólido mercado interno”. 

Desta maneira, restritas à condição de Pólo de Fruticultura de Exportação Petrolina e região 

adotaram um modelo concentrador dos resultados da produção, desenvolvido à margem do 

processo de aceleração do crescimento industrial brasileiro. A limitação a região à geração de 

divisas através da agricultura para exportação e, por outro lado, à importação de todo tipo de 

produtos industrializados, de alimentos a bens duráveis e não duráveis a preços elevados, 

somente contribuíram para agravar os críticos problemas sociais e ambientais. 

Ao invés do assentamento e da fixação da população rural no campo, com desenvolvimento 

humano, o modelo adotado permitiu o fluxo de capitais priorizando grandes áreas irrigadas e 

obras públicas de infraestrutura (como as hidroelétricas, por exemplo). Com elevado custo 

social e ambiental, estas escolhas políticas agravaram o problema da concentração fundiária, 

provocaram a expansão e precarização do trabalho rural; geraram os problemas decorrentes da 

falta de proteção da Bacia Hidrográfica, que sofre com uma agricultura irrigada cujo manejo 

inadequado provoca a salinização e degradação dos solos; o comprometimento da qualidade 

da água pela incorporação de resíduos de agroquímicos nos mananciais e, por fim, trouxe 

inexoravelmente o elevado crescimento demográfico com suas consequências num ambiente 

urbano não planejado e favelização do campo. 

Assim sendo, “modelo” de exploração econômica da agricultura irrigada propalado como 

redentor, favoreceu, em última análise, não ao sertanejo, para o qual conforme Bloch (1996, 

p. 53) coube os “caroços da uva”, mas às classes tradicionalmente dominantes. Estas classes 

dominantes se beneficiaram de várias formas: através do enriquecimento direto, fruto da 
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aquisição das terras valorizadas pelos grandes projetos governamentais, ou através dos fluxos 

de capitais financeiros e industriais monopolistas, originados da burguesia urbano – industrial 

– comercial local, da capital ou do Centro – Sul. Estes os verdadeiros beneficiários que 

saborearam, saboreiam e continuarão saboreando os melhores frutos do principal ativo da 

região: a potencialidade da Natureza e de seu povo.  
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Resumo 

O presente estudo considerou a execução do programa Mais Educação em escolas municipais 

e estaduais do município de Sobradinho-BA. O principal objetivo foi compreender em que 

medida os docentes das instituições pesquisadas, enquanto intelectuais orgânicos se envolvem 

com a elaboração e execução das oficinas do programa. Para tanto, foram consultados 

documentos publicados em sites oficiais do Governo Federal, o que nos possibilitou 

compreender as propostas do Mais Educação e, a leitura de textos que abordaram a 

insurgência do programa enquanto política pública educacional governamental. Assim, a 

partir das informações colhidas nos sites e textos consultados, foram realizadas entrevistas 

com professores, gestores, coordenadores e monitores do programa no município estudado. A 

partir de tais entrevistas nos foi possível problematizar a participação dos professores na 

execução do programa, bem como, as dificuldades e desafios que envolvem a relação dos 

mesmos com a política pública em questão.  

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho discutiu e analisou a execução do programa Mais Educação (PME) em 

quatro escolas do município de Sobradinho-BA, o Colégio Estadual Maria José de Lima 

Silveira, o Colégio 24 de fevereiro, a Escola Prefeito Geraldo Silva e o Centro Educacional 

Luiz Eduardo Magalhães. O objetivo do trabalho foi compreender o papel do professor 

enquanto intelectual orgânico, na construção e execução do programa no município estudado. 

Para tanto, foram lançadas técnicas próprias da metodologia qualitativa. Em um primeiro 

momento foram realizadas leituras de textos que problematizaram o Mais Educação enquanto 

política pública educacional, bem como de artigos que compreendem o professor enquanto 

intelectual orgânico. Posteriormente foram consultados documentos publicados em sites 

oficiais do governo, com a finalidade de caracterizar o programa e compreender suas 
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propostas. Por fim, na última etapa, foram realizadas entrevistas com professores, gestores, 

coordenadores, e monitores do programa.  

Dessa forma, o trabalho foi construído a partir da triangulação das fontes citadas. Os sites 

oficiais nos permitiram caracterizar o programa e entender suas propostas, os textos nos 

trouxeram informações imprescindíveis dos dilemas enfrentados pelo PME em outras 

realidades, ou passo em que, as entrevistas revelaram as dificuldades e desafios do programa 

em Sobradinho, dificuldades e desafios, atribuídos principalmente a ausência do docente no 

desenvolvimento das oficinas e execução das mesmas. 

 

Caracterização do programa 

 

O programa Mais Educação é uma das políticas públicas voltadas para a educação mais 

debatidas na atualidade. Criado pela portaria interministerial nº 17/2007, sendo 

regulamentado pelo decreto 7.083/10, sua criação está relacionada com a construção de 

medidas governamentais que visam ampliar a jornada escolar. Nesse sentido, o programa 

possui enquanto principal prerrogativa, lançar as bases para o fomento de uma educação em 

tempo integral, nas redes estaduais e municipais do ensino básico. 

Para cumprir tal meta o Mais Educação definiu eixos de atuação ou macrocampos, que 

compreendem áreas como cultura e arte, cultura digital; promoção da saúde; comunicação e 

uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica, além 

do acompanhamento pedagógico ou letramento, única atividade constante e obrigatória dentre 

as previstas pelos macrocampos.  Assim, a partir dos eixos, cada escola deve definir seis 

atividades, que devem ser substituídas anualmente. 

Coordenado pela Secretaria de educação básica (SEB/MEC), em conjunto com as secretarias 

de educação dos estados e municípios, o Mais educação recebe recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Sua estrutura de gestão prevê a formação de comitês regionais ou metropolitanos, formados 

pelos representantes das secretarias, gestores escolares e universidades, comitês locais, 

compostos pelos coordenadores, professores e monitores do programa, além de representantes 

da comunidade. 

Suas atividades tiveram início em 2008, inicialmente o programa foi pensado para atender 

prioritariamente a escolas situadas em capitais e áreas metropolitanas que apresentassem 

baixo rendimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Assim, 
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inicialmente foram contempladas 1. 380 escolas de 55 municípios dos 26 Estados, incluindo o 

Distrito Federal, atendendo a 386 mil estudantes.  

No ano seguinte 2009, o programa foi ampliado, passando a contemplar 5 mil escolas em 126 

municípios, dessa forma, todos os estados foram alvos da programa, inclusive o Distrito 

Federal, o mesmo passou a atender 1,5 milhão de estudantes. Em 2010 observa-se que tal 

política pública continuou se expandindo, o número de escolas que contavam com o Mais 

Educação passou de 5 mil para 10 mil, sendo  que a quantidade de municípios que no ano 

anterior era 126 passou para 389; em 2011 o crescimento foi mantido, as escolas inscritas 

passaram de 10 mil para 14. 995, ao passo em que o número de estudantes inscritos por suas 

respectivas secretarias foi de aproximadamente 3. 067. 644.    

A expansão do programa foi possível a partir das mudanças nos critérios adotados pelo 

governo em sua implantação. Se antes a política pública em questão atendia prioritariamente 

as grandes cidades e as áreas metropolitanas com baixo rendimento no IDB, a partir de 2009, 

municípios com mais de 90 mil habitantes ou localizados em áreas de vulnerabilidade social 

passaram a ser alvos do Mais educação. Em 2011, o programa passou a atender pequenos 

municípios, com população igual ou superior a 18. 844 habitantes
1
.  

 

Objetivos do PME 

 

Para Rosa (2012), o PMD tem por principal objetivo otimizar a utilização do espaço escolar 

através da ampliação da jornada. Assim, além da carga horária já cumprida pelas unidades de 

ensino, o programa oferece um conjunto de atividades adicionais, que devem estar 

relacionadas com os macrocampos já citados, bem como dialogar com o Projeto Político 

Pedagógico da Escola. Com tais iniciativas, o PMD é parte de um amplo conjunto de políticas 

públicas, construídas para combater a pobreza e exclusão social (ROSA, 2012). 

De acordo com Machado (2014), o PMD foi instituído para promover uma transição do 

modelo educacional em vigor para um novo paradigma. Nesse sentido, o programa é uma 

política governamental de indução, que a partir de um conjunto de medidas, pretende 

progressivamente lançar a bases para um modelo escolar em tempo integral (MACHADO, 

2014). 

Segundo Figuerêdo e Ribeiro (2013), a criação de políticas públicas educacionais voltadas 

para o desenvolvimento da educação em tempo integral está estreitamente relacionada à 

                                                           
1
 Informações disponíveis em portal.mec.gov.br. 
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ineficácia do modelo educacional tradicional. Segundo os autores, o modelo tradicional 

mostrou-se incapaz de formar cidadãos dotados com as competências exigidas pela 

contemporaneidade. De fato, podemos ponderar que um modelo educacional que restringe a 

formação dos sujeitos aos moldes escolares, não Pode contribuir para formação de indivíduos 

politizados, dotados com uma percepção ampliada da complexa realidade que lhes circundam. 

A escola deve ser compreendida enquanto espaço de potência, a partir do qual os estudantes 

devem estabelecer relações diretas com sua realidade imediata. Entretanto, o processo 

formativo não se restringe a mesma, o mesmo ocorre nas diversas esferas de sociabilidade que 

formam a vida pública, assim em uma sociedade democrática os sujeitos também devem ser 

formados a partir desses espaços, uma vez que atuarão nos mesmos. 

 

Nesta perspectiva, políticas públicas e ações governamentais têm sido 

operacionalizadas no sentido de adotarmos gradativamente o modelo de 

educação integral como forma de aproximar a vida e a escolarização, re-

significando, portanto, a pratica educativa. Essas políticas e ações buscam 

ainda fortalecer a prática pedagógica coletiva, promovendo a co-

responsabilização entre escola família, setores sociais e comunidade local 

sobre o ato de educar (FIGUÊREDO E RIBEIRO, 2012: 58). 
 

É para envolver a sociedade no processo de formação dos atores social, a partir de atividades 

que transcendem os limites físicos da escola que o PMD definiu seus macrocampos. Os 

mesmos permitem a construção de uma relação fecunda entre os conteúdos programados e, 

profissionais formados ou em formação, de áreas do conhecimento que antes não 

estabeleciam qualquer relação com o espaço escolar. Nesse sentido, um estudante de medicina 

ou enfermagem pode contribuir no processo de formação dos estudantes do ensino básico, 

desenvolvendo atividades dentro do macrocampo promoção da saúde.  

Da mesma forma, um bacharel em administração pode desenvolver atividades previstas pelo 

eixo educação econômicas; um aluno do curso de artes visuais pode ministrar oficinas 

relativas ao macrocampo cultura e artes, educadores populares e pessoas da comunidade 

também podem participar. As possibilidades são ilimitadas, todas elas são formas de 

mobilizar e co-responsabilidade os diversos atores sociais no processo formativo. 

 

O mais educação em sobradinho-BA 

Sobradinho é um pequeno município do norte baiano, situado no Submédio São Francisco, 

com aproximadamente 22 habitantes
1
. Na cidade quatro escolas contempladas com o 

                                                           
1
 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 
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programa Mais Educação foram estudadas, são elas, a Escola Municipal Prefeito Geraldo 

Silva, O Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, Colégio 24 de Fevereiro e o Centro 

Educacional Luiz Eduardo Magalhães.    

As análises das entrevistas realizadas com os gestores, professores e monitores envolvidos 

com a execução do PME nas citadas escolas, revelaram aspectos importantes acerca de como 

o programa vem sendo executado no município. Quando perguntados sobre o PME, todos 

ressaltaram a importância de suas propostas, no entanto, afirmaram quê “no papel o programa 

é maravilhoso”. Mas, os problemas começam com a tentativa de operacionalização das 

propostas. 

Segundo Marivalda Evangelista dos Santos Nunes, coordenadora do PME no Colégio Maria 

José de Lima Silveira, seu grande desafio a frente da coordenação consiste em envolver os 

docentes no processo de elaboração e execução das oficinas, uma vez que a mesma precisa 

dialogar com os conteúdos previstos pelo currículo. Assim, para que isso aconteça é 

fundamental que os professores se envolvam. Entretanto, 

 

O professor se distância do projeto, não interage com as atividades 

desenvolvidas. Não há engajamento, a gestão participativa acaba não 

ocorrendo. Isso acontece principalmente porque o professor desconhece o 

PME. Nós precisamos de um trabalho de formação destes docentes, o 

professor precisa se capacitar melhor para conhecer as propostas do 

programa (Marivada Evangelista dos Santos Nunes. Entrevista realizada em 

Sobradinho. 08/09/2014). 

 

A falta de envolvimento dos docentes com o PME também foi relatado por Jailson Fernandes 

Santos de Sousa, coordenador do programa no Colégio Municipal 24 de Fevereiro. Vejamos 

como o coordenador concebe a relação dos professores com o programa na unidade de ensino 

em que atua. 

 

Eu percebo que não só aqui, mas também em outras escolas que o Mais 

Educação funciona como uma atividade a parte. Os professores não 

consideram o programa como sendo parte da escola, mas como um intruso, 

uma atividade trabalhosa. Há ainda certo preconceito dos docentes com 

relação às pessoas da comunidade que aplicam as oficinas, esses são 

considerados incapazes, desqualificados profissionalmente (Jailson 

Fernandes Santos de Sousa. Entrevista realizada em Sobradinho. 

06/08/2014). 
 

As falas dos coordenadores ganharam ecos nas considerações feitas pela professora Maria 

Rita da Costa Sousa, quando a mesma afirma que, 
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Os professores são alheios ao programa. Não há uma relação que integre 

professores e monitores. Na verdade o professor não acredita mais na 

mudança, não quer ter mais trabalho. Olha de um grupo de vinte quatro eu 

posso dizer que apenas quatro se envolvem, uma minoria que ainda 

acreditam na educação, e não se importam em ter um pouco mais de trabalho 

(Maria Rita da Costa Sousa. Entrevista realizada em Sobradinho. 

08/09/2014).  

 

Para Edgleide Fonseca, ex-monitora do programa, a grande maioria dos professores e gestores 

do município desconhece os objetivos do PME. Para a entrevistada, além do despreparo dos 

docentes e gestores, o PME no município é utilizado por políticos para negociar votos. Tal 

prática inviabilizaria um processo seletivo eficaz na seleção dos monitores, que na perspectiva 

da entrevistada, ocupam as vagas sem possuir qualquer afinidade ou formação na área em que 

prestarão monitoria.  

 

A primeira coisa que a gente observa é que a gestão da escola não tem 

propriedade em relação ao programa. O PME não funciona como deveria o 

que compromete os resultados. Em outros municípios o Mais Educação dá 

certo porque há um processo de formação dos gestores e professores, os 

monitores passam por um processo de seleção, então tudo isso influência nos 

resultados do programa (Edgleide Fonseca. Entrevista realizada em 

Sobradinho 10/09/2014).  

 

Os depoimentos dos sujeitos envolvidos na execução do programa em Sobradinho foram 

fundamentais para compreender como a política publica estudada tem sido transposta para 

realidade problematizada. No entanto, percebe-se que para os sujeitos entrevistados as 

dificuldades de execução do PME estão intrinsecamente relacionadas com falta de 

envolvimento dos professores com o programa, que não compreendem bem as finalidades do 

mesmo. 

Entretanto, quando interrogados acerca da participação dos professores, gestores, 

coordenadores e monitores, a respeito de suas respectivas contribuições na construção das 

políticas públicas destinadas a educação, os entrevistados afirmam que tais políticas já 

chegaram prontas, “que no papel são maravilhosas” e, sobretudo, que não participaram de sua 

construção. 

Compreendendo o professor enquanto intelectual orgânico, sujeito imprescindível na relação 

ensino e aprendizagem, profundo conhecedor de todas as relações e processos que se 

desdobram a partir do chão da escola, podemos ponderar que há uma contradição na ausência 

do mesmo na elaboração das políticas públicas educacionais.  
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Nesse caso, a resistências dos docentes em relação ao PMD não está relacionada apenas a 

uma suposta descrença na educação, ou a idéia de que o programa significa mais trabalho, tal 

resistência também está relacionada com o fato dos docentes, não se reconhecerem em uma 

política pública que não ajudaram a construir. Nesse caso houve uma negação da organicidade 

desses intelectuais, elemento fundamental no fomento de políticas públicas mais eficazes 

(GRAMSCI, 2000).  

A participação dos atores no fomento dos programas voltados para o desenvolvimento de uma 

educação em tempo integral é fundamental, uma vez que a ausência dos mesmos pode 

comprometer a viabilidade desse novo modelo. 

 

O fato dos professores não se integrarem durante a prática cotidiana no 

ambiente escolar ao PME, mantendo-se distantes física e simbolicamente 

dos agentes educativos ligados ao programa, só tende a fortalecer o 

sentimento de estranheza e a falta de comprometimento dos professores com 

a efetivação do programa e da educação em tempo integral na escola 

(FIGUÊREDO E RIBEIRO, 2012: 58). 

 

Resultados 

 

O presente trabalho discutiu a participação dos professores na execução do programa Mais 

Educação em Sobradinho-BA. Averiguou-se que para os entrevistados, a grande maioria dos 

docentes das unidades de ensino contempladas pelo programa no município, não se envolvem 

com o programa.  

Considerando que a participação dos professores é fundamental para que as atividades 

propostas pelo PME dialoguem com os conteúdos previstos pelo currículo, pode-se ponderar 

que, as ausências dos docentes inviabilizam uma das principais proposições do programa. 

Percebe-se que tal ausência está associada à falta de comprometimento dos professores com a 

educação, a percepção de que para os mesmo, o PME não passaria de uma das muitas 

tentativas pífias, lançada para amenizar a precariedade da educação brasileira.  

Entretanto, quando perguntados sobre a participação dos docentes no processo de produção 

das políticas públicas educacionais, constata-se que há um hiato entre os professores, gestores 

e demais profissionais da educação e a elaboração destas políticas, o que nos possibilita inferir 

que, a ausência dos professores nas atividades propostas pelo programa está relacionada ao 

estranhamento que esses sentem em ralação ao PME, por não terem participado de sua 

construção. 
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Se na elaboração do PMD não houve a participação efetivas dos intelectuais orgânicos da 

educação, o que em certa medida compromete a execução do programa. Podemos ponderar 

que a atual conjuntura do programa no município, será transformada apenas a partir de um 

trabalho de formação docente, de um trabalho que aproxime os professores das metas do 

programa, que desconstrua a sensação de estranhamento por parte dos docentes em relação ao 

mesmo.  
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TRAJETÓRIA E ATUAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS EM JUAZEIRO (BA) 
 

 Cleriton Ferreira Alves
 1
 

 Orientador: Cláudio Roberto dos Santos Almeida 
 

Resumo  

Este artigo visa mostrar e analisar os resultados de uma pesquisa, financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa-FAPESB, e realizada entre os meses de setembro 2012 a julho de 2013. 

Pesquisa feita à luz da teoria dos Novos Movimentos Sociais sobre o prisma de Boaventura de 

Sousa Santos, e de Maria da Glória Gohn e o conceito de Esfera Pública habermaseana. O 

trabalho teve como objetivo, num primeiro momento, mapear e fazer uma reconstituição da 

história e da atuação dos principais grupos étnicos/culturais da cidade de Juazeiro (BA). 

Considerando as dinâmicas de ocupação do espaço urbano da cidade e processos de 

construção de identidades políticas e étnico/raciais de grupos sociais desses grupos. Na 

segunda parte nos detivemos na caracterização e análise das técnicas, instrumentos e métodos 

de intervenção na esfera pública por parte destes grupos.  

 

 

Após alguns levantamentos de dados percebemos que a cidade possui poucos movimentos, 

ongs e grupos que militam nessa área. Identificamos, portanto, dois grupos que desenvolvem 

atividades voltadas às questões étnicos-culturais. Primeiramente foi o Instituto Cultural de 

Arte e Educação Nego D’água (NAENDA), e depois o grupo de Hip-Hop Bahia Norte Crew 

(NBAC). Trataremos por hora do Naenda e posteriormente do NBAC.  

O Naenda é certamente a entidade mais atuante da cidade de Juazeiro, desenvolvendo 

atividades de arte-educação, de contação de história, oficinas, e de militância negra, 

possuindo ações nas áreas periféricas e na zona rural de Juazeiro. Por esses motivos este 

grupo foi escolhido para ser o foco de estudo desse primeiro momento de pesquisa. 

Atualmente juntamos esforços para entender seu processo histórico de formação. O Naenda 

está sediado no bairro do Quidé, é uma Organização não governamental (Ong) que vem 

desenvolvendo oficinas de arte/educação para jovens e crianças da sede e do interior do 

município, a partir 2003, ano da sua fundação.  

Segundo Maria da Glória Gohn (2007, p.15), os Novos Movimentos Sociais (NMS), surgidos 

a partir dos anos 90, se caracterizam pelo caráter propositivo e não apenas contestatório. Estes 

NMS elaboram estudos, levantam dados e propõem soluções, diferentemente dos antigos 

movimentos que tinham como principal característica a contestação. Para dar conta desses 

novos atributos os novos movimentos se institucionalizaram. O Naenda se enquadra nesse 
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contexto histórico. Estes NMS surgem e se institucionalizam, no caso brasileiro, devido a 

democratização política possibilitada pelo fim do regime militar. 

Fraser (2001) entende que o novo formato de reivindicações assume dois aspectos, o 

redistributivo e o de reconhecimento. O primeiro tipo de demanda visa diminuir ou eliminar 

diferenças de âmbito econômico propiciadas pela injustiça social, o segundo aspecto de 

reivindicação ataca problemas gerados no âmbito comportamental, que promove injustiça 

cultural ou simbólica. Vejamos algumas das manifestações de injustiça cultural elencadas pela 

autora 

 

(...) dominação cultural (sendo sujeitados a padrões de interpretação e de 

comunicação  associados a outra cultura estranha e/ou hostil); não-

reconhecimento (ser considerado invisível pelas práticas representacionais, 

comunicativa e interpretativas de uma cultura);  e desrespeito (ser difamado 

habitualmente em representações públicas estereotipadas culturais e/ou 

interações quotidiana) (FRASER, 2001, p.250). 
 

A autora salienta, contudo, que a injustiça social e cultural estão interligadas no plano 

empírico, sendo separadas somente no nível teórico para fins heurísticos. 

A autora propõe possíveis soluções para ambos os casos. Reorganização da divisão do 

trabalho e redistribuição de renda são remédios voltados para a injustiça social e reavaliação 

positiva de identidades desrespeitadas e de seus produtos culturais e valorização positiva da 

diversidade cultural são exemplos de soluções voltadas para as injustiças simbólicas. 

Entrevistas e pesquisas documentais revelaram vários fatores possibilitaram o surgimento do 

Naenda. Quando da inserção do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder executivo local em 

2001, o gestor responsável pela Fundação de Cultura de Juazeiro, Xisto Filho, incentivou com 

outros atores a criação da ong. O Grupo de Teatro do Oprimido Carrancas que realizava 

intervenções de caráter ideológicos nas ruas de Juazeiro, desde o início da década de noventa 

foi o grupo seminal que deu origem ao Naenda. Durante o governo FHC as peças criticavam a 

onda de privatizações, e, em âmbito regional a crítica era voltada ao uso de agrotóxicos pela 

agroindústria.   

Em 2001 um amplo movimento de arte-educação para a cidadania que aconteceu em Juazeiro, 

apoiado pelo projeto TIM ARTE/EDUCAÇÃO, envolvendo cinco ongs: Centro de Referência 

Integral de Adolescente (CRIA), OAF, Grupo Cultural Bagunçaço,  Casa das Filarmônicas e o 

Circo Picolino, que auxiliaram o Grupo Carranca na elaboração do projeto Naenda, desse 

processo foram formados trinta arte/educadores, contando com a participação de cerca de cem 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
511 

 

crianças. 

De 2001 a 2003 o Naenda surge, só que ainda não estava formalizado, os membros sentiram, 

então, a necessidade de registrar a entidade, para captação de recursos, o que ocorre em 2003. 

O Naenda nasce e atua, portanto, pela lógica das redes, segundo Gohn, as redes “(...) são 

estruturas da sociedade contemporânea globalizada e informatizada. Elas se referem a um tipo 

de ralação social, atuam segundo objetivos estratégicos e produzem articulações com 

resultados relevantes para os movimentos sociais e para a sociedade civil em geral (GOHN, 

p.15)”.    

O Quidé é um bairro periférico, com baixos índices de renda per capita e altos índices de 

violência, com ruas sem pavimentos e sem rede de saneamento básico. O bairro surgiu da 

vinda de indivíduos da zona rural de Juazeiro e dos municípios circunvizinhos em busca de 

melhores condições de vida. A existência de uma fábrica de cerâmica foi um dos fatores de 

atração/ fixação de indivíduos para a localidade. As primeiras famílias a morarem, no que 

hoje se chama Quidé, foram os Rosa, e os Flora e a família do seu Henrique.  O Bairro abriga 

muitos terreiros de Candomblé e Umbanda, fator importante para a construção das identidades 

étnicas afro. Esses espaços religiosos possuem uma rede de articulação com outros terreiros 

na cidade vizinha, Petrolina, estado de Pernambuco, e militam conjuntamente pelo respeito ao 

culto religioso de matrizes africanas. Por outro lado, os terreiros se organizam e montam um 

bloco de afoxé, que sai no carnaval de Juazeiro, reforçando marcas diacríticas de identidade.  

 A ideia inicial, dos fundadores da Ong, era ter sedes em vários bairros carentes da cidade, 

porém a falta de verba impediu a empreitada. Como a maioria dos fundadores era do Quidé o 

bairro foi, por questões logísticas, escolhido para sediar a entidade. Mas isso não impediu a 

realização de oficinas em outros bairros e na zona rural. Adegivaldo, atual presidente, apontou 

que após o Naenda o bairro passou por uma ressignificação qualitativa, pois antes lembrado, 

apenas, pela violência, agora era também lembrado pelas artes, pelos serviços prestados à 

cidade, por sediar o Naenda, em fim. 

O Naenda dispõe de dois espaços, um é a Casa da Cultura Jordélio de Souza, onde ocorrem 

festas, mini-cursos, reforço de leitura, desde 2007. Este espaço em um primeiro momento foi 

ocupado, reformado depois o proprietário apareceu, eles pagaram o aluguel por algum tempo, 

há dois anos que não pagam mais e o dono nunca mais apareceu. Outro espaço é o Ponto de 

Leitura, que funciona num antigo posto policial do bairro, inaugurado em novembro de 2011, 

também ocupado e recuperado.  

Uma conjuntura favorável com o executivo municipal de 2001 a 2004 fez com que alguns 
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membros do Carranca ingressassem na máquina pública, mais especificamente na secretaria 

de cultura, criando então a Fundação Cultural e o Fundo de Cultura, desenvolvendo um 

calendário de ações. Fazendo com que a arte contribuísse com a preservação do patrimônio 

material e imaterial. Essa boa relação com a prefeitura termina em 2005 com a vitória de um 

governo de tendências conservadoras (direita). Eles passam então, após o registro e a 

formalização em 2003, a submeter-se aos editais para captar recursos públicos que 

possibilitasse a manutenção das atividades já desenvolvidas, além de oportunizar novas ações.  

Vários membros do Naenda já ingressaram em cargos públicos, como na Diretória Regional 

de Educação (DIREC), e um dos fundadores, Naldinho já foi Diretor Municipal de Ação 

Social na última gestão do Prefeito Isaac Carvalho, atualmente, é suplente na Câmara de 

Vereadores, não obtendo êxito na eleição por duas vezes. Porém, um dos aspectos 

interessantes dessa tentativa de inserção na esfera pública, foi uma espécie de um jogo duplo, 

visto que o poder público municipal não disponibilizava verbas para a instituição, pois 

correria, o risco, no entender deles, do crédito ir para o candidato a vereador, percebemos, 

então, que esse jogo duplo se dá no mesmo momento em que se tenta agregar poder político à 

instituição e, por esse motivo repele possíveis verbas. Contudo, atualmente, o Naenda foi 

contemplado com uma verba do Projeto Criança Esperança no valor de R$ 186 mil, com essa 

verba será ministrados sete cursos, sendo eles: Balé, Dança Afro, Capoeira, Teatro, Circo e 

Filarmônica, o convênio terá duração de ano, já tendo iniciado em Janeiro do corrente ano.   

A esfera pública se constitui a partir da utilização do espaço público (real e virtual) para a 

emissão de conteúdos de caráter contestatório, ou para manifestações culturais. Tanto o 

Naenda como NBAC agem no âmbito do que Habermas chamou de esfera pública da 

presença organizada, que são encontros organizados de pessoas com interesses em comum 

(HABERMAS apud LOSEKANN, p.50). 

Um dos objetivos do projeto foi observar o uso das novas tecnologias, por parte dos grupos, 

como uma das ferramentas de articulação e dinamização para a consecução da esfera pública. 

Percebemos, por tanto, que os dois grupos estão inseridos nos novos meios de comunicação, 

que tem como base a rede mundial de computadores. O Naenda faz uso de duas páginas na 

rede social Facebook, um blog, para a divulgação de suas atividades, outros blogs de notícias, 

bastante lidos na região, também são utilizados para a divulgação de eventos. A criação de um 

site também está nos planos dos seus diretores.  

As páginas do Facebook Naenda Cultura (https://www.facebook.com/naenda.cultura/) e do 

Ponto de Leitura (https://www.facebook.com/pontoleitura.naenda), que compõe o Naenda, são 
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utilizadas para a divulgação de atividades da própria ong e eventos culturais da região. 

Algumas das últimas atividades a serem divulgadas foram sobre o desfile do Afoxé Filhos de 

Zaze no carnaval de Juazeiro e a representação da Via Sacra, ambos apoiadas pelo Naenda. 

Os levantamentos apontaram que ambos os grupos tem atuado fortemente junto à esfera 

pública, fazendo do espaço público palco para propagar suas idéias. Atividades, já citadas, 

como a Via Sacra, o Afoxé Filhos de Zaze, o Concurso de Quadrilha Junina e a Falsa 

Libertação tiveram apoio, em maior ou menor grau, do Naenda e com exceção do Afoxé, 

todos foram realizados no bairro Quidé. Na encenação da Via Sacra, realizadas há oito anos 

por membros do Naenda, é utilizado apenas a estrutura da história, o texto, modificado, 

sempre traz algum elemento político, critica ao sistema capitalista, a temática ribeirinha são 

alguns exemplos de conteúdo. Um detalhe importante da peça é que o ator que representa 

Jesus é sempre negro, assim é manifesto o elemento étnico na principal figura da religião 

católica, contribuindo para ressignificação da peça. Vejamos o que a peça representa nos 

termos dos próprios atores 

 

A cada ano o espetáculo faz  uma abordagem com temáticas referentes aos 

assuntos tratados durante as aulas nas diferentes linguagens artísticas. Na 

Capoeira, dança afro, música (filarmônica e percussão), balé, circo, Hip Hop 

e teatro. A oficina de teatro além de oferecer um espaço de construção do Ser 

criança, prepara o elenco para atuar no espetáculo sacro conjuntamente com 

as pessoas da comunidade. 

A temática deste ano será a negritude, o protagonismo do jovem negro na 

transformação do seu espaço (comunidade) em um espaço de redenção e 

oportunidade de crescimento através da arte. O NAENDA, através dessa 

ação, reafirma o compromisso de lutar contra as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, por esta, está inserida em uma comunidade 

onde as pessoas se declaram na sua grande maioria, afrodescendentes 

(NAENDA, 2013); 
 

o Afoxé Filhos de Zaze tem apoio da ong e pela segunda vez participa do carnaval de 

Juazeiro, sendo o único bloco afro do evento, o Afoxé reúne os membros dos terreiros de 

candomblé do Quidé para o festejo da festa profana, desfilando pelas principais ruas da cidade 

com as músicas e trajes típicos da religião afro; o Concurso de Quadrilha Junina também é 

realizado pelo segundo ano consecutivo; todo mês de maio o Naenda realiza um evento com 

palestras e apresentações culturais onde são discutidas temas referentes às questões étnicos-

sociais, o evento desse ano teve como tema a Falsa Libertação. Esses são alguns exemplos do 

esforço do Naenda para a ampliação da consciência dos moradores do bairro Quidé.     

Após iniciada as pesquisas com o Naenda tomamos conhecimento da existência do Norte 
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Bahia Crew-NABC. O NBAC (http://nbacnortebacrew.blogspot.com.br) é maior grupo de 

Hip-Hop de Juazeiro e região, com cerca de quarenta membros de vários bairros da cidade, o 

grupo surgiu em junho de dois mil e dez. Na cidade há também outros pequenos grupos com 

cerca de quatro, cinco pessoas que se juntam ao NBAC para “treinar” na praça da lagoa do 

Kalú. 

Os “treinos” se constituem na reunião dos membros do grupo (B-boys) para exercitar os 

movimentos de dança estilo livre, ou seja, o break, como também para exercitar os desafios 

rimados entre os rappers. Esses encontros ocorrem as quintas, sextas e sábados, e de quinze 

em quinze dias acontece a grande batalha. Diferentemente dos grupos tradicionais das grandes 

onde os grupos são fechados não admitindo membros de outros bairros, o NBAC é aberto à 

participação de membros de outros grupos menores, o NBAC é, portanto, o catalisador do 

movimento na região, visto que tem membros inclusive da cidade vizinha, Petrolina.     

É importante observar de que forma o NBAC faz uso dos espaços públicos. Pelo fato dos 

membros do grupo residirem em diferentes bairros da cidade, as reuniões acontecem na Lagoa 

do Kalú, região central da cidade. O aspecto interessante está justamente que junto com esse 

deslocamento espacial, periferia/centro, o grupo também carrega para região central suas 

práticas e discursos, assim propagando para outros públicos sua cultura. O Serviço Social do 

Comércio-SESC de Petrolina também é outro espaço utilizado pelo grupo para a realização 

das batalhas. 

O NBAC está em processo de institucionalização. O grupo tem uma parceria com o Levante 

Popular da Juventude que é uma organização de jovens militantes de esquerda de âmbito 

nacional.  Euri, um dos fundadores do grupo, disse que, espera com o apoio do Levante, 

divulgar o movimento, oficinas das expressões artísticas do Hip-Hop já estão sendo levados 

aos bairros periféricos com o apoio do Levante.  Enquanto apoia o grupo, com logística e 

material, o Levante também desenvolve suas atividades voltadas para a conscientização dos 

jovens da periferia.  

Novas tecnologias e consecução da Esfera Pública. No NBAC as ações voltadas à 

constituição de uma esfera pública ocorrem nas redes sociais, numa página voltada para 

batalhas entre rappers, porém, se dá principalmente por meio das Batalhas da Norte. Essa 

batalha se encontra na nona edição, e ocorre tanto em Juazeiro como em Petrolina. Nelas são 

distribuídas premiações para os melhores Rappers e B-boys (dançarinos estilo livre) de cada 

edição. Os jovens que se envolvem com alguma expressão do Hip-Hop,  seja canto, dança ou 

grafite aguardam ansiosamente por essas batalhas, e de um modo geral eles têm sua auto 
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estima levantada, por poderem expressar suas angustias, revoltas e sentimentos.     

Decorridos quase um ano de pesquisa já temos alguma noção sobre as ações dos movimentos 

sociais em Juazeiro, percebemos que há cidade é carente nesse aspecto e, que o Naenda apesar 

das dificuldades, decorridas da falta de verba, e o NBAC que é relativamente novo fazem um 

trabalho de militância étnica, política, social e artística essencial para a juventude carente de 

Juazeiro e região. 

Foi possível observar, como tendências entre os dois grupos, que a arte é o instrumento 

utilizado para a conscientização da juventude; o uso de redes sociais para a mobilização e 

divulgação de eventos; a criação de redes de cooperação para o fortalecimento do movimento 

e uma forte atuação na esfera pública; a origem periférica é observada entre os dois casos; 

temos também observado que as instituições estão cada vez mais fortes e organizadas a partir 

da formação das redes de cooperação e posicionamento estratégicos de seus membros em 

alguns cargos públicos. 
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REPRESSÃO AOS PROTESTOS DE JUNHO DE 2013: UM PASSADO RECENTE? 

 

Sara Angélica Bezerra Gomes
1
 

 

 

Resumo 

Em 2014, as discussões historiográficas sobre a ditadura civil-militar de 1964-1985 no Brasil, 

tornou-se foco de debates entre pesquisadores de várias áreas, em parte, por conta da 

efeméride de seu cinquentenário, da repercussão do tema nas redes sociais e das discussões 

provocadas pela Comissão Nacional da Verdade e de suas congêneres nos estados. Dentro 

desta perspectiva, ao observar a caracterização desse período histórico e de suas 

reminiscências no contexto atual dos protestos de rua, é possível compreender alguns aspectos 

do processo de repressão às manifestações de rua ocorridas em junho de 2013, uma vez que 

revelam modelos de instituições, cujas ações parecem não ter desaparecido na relação entre a 

sociedade e o Estado. A esse respeito, esse estudo busca analisar teórica e metodologicamente 

a partir de um diálogo com as discussões da História do Tempo Presente e de registros 

fotográficos e jornalísticos produzidas sobre os protestos de junho de 2013, compreender em 

que medida a repressão aos protestos de junho e seus desdobramentos no que tange a questão 

da violência e da repressão, evocam comparações com a repressão aos protestos de rua no 

Brasil, ocorridos no passado recente. 

 

 

Introdução 

A onda de protestos em junho de 2013 parecia carregar sinais do surgimento de uma “nova 

forma” de fazer movimentos sociais e como consequência, tornou-se objeto de interesse de 

diversos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.  Segundo Gohn (2013), 

conhecida estudiosa da teoria sob os movimentos sociais, estes pesquisadores logo 

perceberam que a “indignação face a conjuntura política nacional”, manifestada nos protestos 

de rua logo despertou o interesse de estudar esse acontecimento. 

Essa indignação, pelo que se observou, não e constituiu como um movimento social 

homogêneo ou de fácil classificação. A sua condição popular e independentemente, 

denotaram as referidas manifestações um rápido e simultâneo deslocamento das ruas as 

mídias sociais, e das mídias sociais as ruas. Esse fenômeno, nas proporções ocorridas, 

consubstanciou-se em um acontecimento novo até então não registrado no país, sobretudo e 

também, pelas características pluriclassistas e ampla agenda de reivindicações.  

Desta forma, é necessário atenção para os sentidos e para os motivos associados ao 

desencadeamento deste movimento e para a trajetória histórica, afinal, os acontecimentos de 
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uma sociedade, mesmos aqueles que envolvidos pela “novidade”, revelam, indelevelmente ou 

não, um passado e um presente de experiências e expectativas.  A sociedade do presente, em 

termos históricos, campo sob o qual este artigo está sendo pensado, precisa ser analisada 

também, enquanto resultado da relação de tempos históricos distintos. Assim, como observou 

Hobsbawm, “provavelmente todas as sociedades que interessam ao historiador tenham um 

passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são povoadas por pessoas oriundas de 

alguma sociedade que já conta com uma longa história” (1998, p.22).  

Dentro desta discussão, é preciso compreender como os protestos de rua, ocorridos em junho 

2013, estão associados ou relacionados aos debates travados –  no campo da historiografia –  

sobre  indignação,  violência, reivindicações, repressão, censura, entre outros. Esta, 

evidentemente, não é uma tarefa fácil, uma vez que a história dos protestos de rua ( e de suas 

manifestações) podem ser (re)interpretadas de modo distintos e múltiplos, conforme a época, 

o lugar e o contexto em que ocorreram.  A compreensão desse passado, portanto, exige 

cuidados, sobretudo por envolver questões sensíveis do presente e de sua imbricada teia de 

memórias e interesses.  Este presente, nas palavras de Marc Bloch “que dizer passado 

recente” e não está livre de levantar “sérias dificuldades” (2002, p.60-61).   

Ainda sobre essa questão, mas sobre outro ângulo, alguns historiadores compreendem a 

memória como um registro de uma experiência do passado que se consubstancia como 

“fenômeno da presença de uma coisa ausente” (REIS, 2010, p. 33). Dentro desta perspectiva, 

a memória por pertencer ao campo do passado não pode pertencer ao campo da “memória do 

presente ou do futuro, que são momentos da percepção sensação e da expectativa” (Idem).  

Quando tiveram início as manifestações de junho de 2013, com seus posteriores 

desdobramentos, um dos pontos desatacados pela mídia tradicional – rádios, tvs e jornais 

impressos –  foi o de sua associação ao da violência. Muitos desses veículos de comunicação 

reportavam-se, por vezes de forma generalizada, as ações dos manifestantes como 

“vandalismo”. Deste modo, temas como o uso da violência associado aos manifestantes pela 

mídia corporativa, assim como a repressão a eles imposta, logo foram objeto de discussão por 

especialistas e comentaristas. Marcelo Badaró (2013), em entrevista concedida ao site Eco 

Debate, naquele momento, fez interessante observação a respeito da repressão aos protestos 

de junho. Tecendo uma clara associação entre a repressão às manifestações de junho e os 

resquícios repressivos herdados pela sociedade brasileira da recente ditadura civil-militar, 
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ocorrida entre 1964 e 1985, para ele, o “Estado Brasileiro após a redemocratização não abriu 

mão dos mecanismos repressivos herdados da ditadura militar, como as polícias militares”
1
.   

A repressão e a violência durante os protestos de rua não são ações raras na História do Brasil. 

Neste sentido, embora as manifestações de junho tenham toda uma carga de novos 

significados, enquanto protesto de rua,  elas também evocam toda uma discussão de como a 

sociedade brasileira lida com o passado no que tange reivindicações sociais. Entretanto, o 

passado, cujo sentido parece ficar ofuscado pelas aparências de uma multidão, não se revela 

na mesma velocidade das manifestações nas ruas. 

Isso, por um lado, é justificável, uma vez que parte das memórias que representam o passado 

frequentemente são alvos de estratégias que levam ao esquecimento. Os usos do passado, 

assim como as diferentes formas de manipulação da memória “devem-se a intervenção de um 

fator inquietante e multiforme que se intercala entre a reivindicação de identidade e as 

expressões públicas da memória” (RICOEUR, 2007, p.95). 

Essa memória manipulada pode ser usada, segundo Ricoeur (2007), para legitimar poderes e 

para criar identidades coletivas, imagens de nações e de acontecimentos para determinado 

período. O problema, entretanto, está nos esquecimentos provocados por essas memórias 

manipuladas e nas suas repetições frente  às gerações futuras.  Segundo Halbawchs, 

“frequentemente, é verdade, tais imagens que nos são impostas pelo nosso meio, modificam a 

impressão que possamos ter guardado de um fato antigo, de uma pessoa outrora conhecido” 

(1968, p.28). 

Um exemplo, deste problema, quanto aos usos do passado e suas consequências para a 

memória, são as lembranças e significações da repressão, da censura e da violência da 

ditadura civil-militar no Brasil. Elas parecem ser percebidas, em particular pelas gerações das 

duas últimas décadas, como algo distante e nem sempre de modo claro. Para Reis, “a memória 

coletiva também carrega perdas, que podem levar à compulsão à repetição” (2010, p.38). 

Nesse sentido, o problema do esquecimento causado pelas memórias manipuladas, está nos 

tipos de repetição que a sociedade realiza. 

Através da memória pode-se recuperar parte de um passado, significá-lo ou esquecê-lo. Ele, o 

passado, pode ser visto como distante e sem relação com o presente, pois é a partir das 

memórias valorizadas ou esquecidas que se pode ter uma impressão da “experiência real do 

tempo: antes/ depois, movimento/ mudança, sucessão/ distancia temporal”. (REIS, 2010, p. 

33).  A memória pode retomar experiências ocorridas anteriormente, um passado que por 
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razões políticas e sociais, e não exclusivamente patológicas,  inconsciente ou não, podem ser 

esquecidas pelas próximas gerações. 

Quando se trata da história da ditadura civil-militar, e de alguns de seus desdobramentos, a 

memória deste acontecimento, parece estar muito distante e não manter relação alguma com 

os acontecimentos da sociedade nos últimos anos. Mas, os desdobramentos de acontecimentos 

como os protestos de rua ocorridos em junho de 2013, levanta, sob os olhares e demandas do 

presente,  a retomada das discussões sobre esse  passado recente para compreende-lo melhor. 

Assim, ao estudar relação entre o Estado, a sociedade e a relação de repressão e violência 

durante os protestos de junho de 2013, percebe-se que os acontecimentos ocorridos evocam 

reminiscências de um passado recente e ainda não resolvido pela sociedade brasileira. Para os 

estudiosos do campo da História do Tempo Presente (HTP),  o passado só não mantém 

relação direta com presente na medida em que rompe com as instituições que ligam as 

gerações em um tempo histórico.  

Nesse sentido, as manifestações de junho – e os seus protestos de rua – podem revelar que “o 

presente se entende e atua em termos do passado (é um presente-passado, e não um passado-

presente)” (MUDROVIC, 2009, p.113).  Em outras palavras, a forma com a mídia 

corporativa, o Estado e parte da sociedade lidou com as manifestações de junho indicam, por 

um lado, reminiscência de um passado recente ainda não resolvido e, por outro, a necessidade 

da sociedade e o Estado repensarem as formas de como lidar com demandas da sociedade de 

ontem, de hoje e do amanhã. 

Balizado na concepção de que a História do Tempo Presente é aquela, cuja historiografia “tem 

por objeto acontecimentos ou fenômenos sociais que constituem memórias de pelo menos 

uma das três gerações que compartilham um mesmo presente histórico” (MUDROVIC, 2009, 

p.106), este artigo pretende refletir sobre como a questão da violência e da repressão presente 

nos protestos de rua de junho de 2013 podem representar circunstâncias que mantém relação 

com a memória do passado recente da sociedade brasileira. 

 

REPRESSÃO AOS PROTESTOS DE RUA JUNHO DE 2013: A EXTENSÃO DE UM 

PASSADO RECENTE. 

 

Para Erica Chenoweth, em entrevista concedida a revista Super Interessante “a violência é 

ponto chave para a derrota dos movimentos populares, pois os leva a perderem apoio, e sem 

apoio, nada muda” (2014, p. 22). A repressão, assim como a violência durante os protestos de 
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rua merecem atenção, uma vez que, em momentos distintos, elas parecem compor um passado 

recente no Brasil. 

Em primeiro lugar, para melhor compreensão da análise aqui proposta, é necessário observar 

duas questões: o sentido das palavras violência e repressão, e a forma como estas perpassam a 

relação entre Estado e sociedade no passado e no presente, pois, a limitação em torno da 

compreensão do sentido e da representação da repressão e a violência ainda faz-se presente no 

pensamento de parcela da sociedade, ou mesmo nos veículos de informação e comunicação, 

que parecem criar uma única imagem para esta questão, sobretudo em relação aos protestos de 

rua. Percebe-se que há ainda um pensamento de que a questão da violência, por exemplo, dar-

se unicamente no nível da ação brutal entre os lados em conflito, entre o “bem” e o “mal”.  

Mas, a violência e a repressão não se exercem unicamente a partir da brutalidade física, elas 

também se “exercem de formas mais sofisticadas e discretas, para além das perseguições e das 

prisões” (FONTES, 2005, p.193). Elas também podem ser exercidas através dos veículos de 

informação e comunição, os quais podem deturpar a imagem de um movimento social, de um 

protesto de rua, de uma situação de confronto e de resistências. Assim como, podem ser 

exercidas através da forma como o Estado e a sociedade lidam com as agendas de 

reivindicações dos movimentos sociais e\ou dos manifestantes de rua que surgem em razão 

das contingências do cotidiano.  

A compreensão em torno da construção da memória do passado recente, dessa forma, faz-se 

necessária, uma vez que de forma intencional ou não, a concepção sobre a violência e a 

repressão que ainda está presente no pensamento de parcela da sociedade, tem raízes nas 

interpretações sobre o passado e nos usos da memória cotidiana. Assim, sob esse prisma, o 

ano de 2014 marca mais uma etapa do processo de reescrita do passado recente da sociedade 

brasileira, em particular, devido a passagem do cinquentenário da ditadura civil-militar. Esta 

efeméride, ao contrário de anos anteriores, tem sido marcada por uma efusão de eventos, 

debates e publicações em torno desse passado recente e interconectado por reminiscências, 

silêncios e dilemas ainda presentes no cotidiano do país. 

O cinquentenário da ditadura civil-militar, da mesma forma que tem levado pesquisadores a 

repensar a história desse período no Brasil, também tem proporcionado uma reflexão sobre as 

manifestações de junho de 2013. A violência e a repressão, por exemplo, são situações que 

perpassam a história de movimentos sociais e estiveram presentes no decorrer dos protestos 

de junho de 2013. 
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Após o final da ditadura civil-militar, ocorrida entre 1964 e 1985, parte da estrutura e, 

consequentemente dos problemas do Estado e da sociedade permaneceram em aberto e sem 

uma solução de (des)continuidade. Dentre eles, a questão da Lei da Anistia, ao acesso aos 

arquivos, os excessos da violência policial, entre outros.  

Um dos problemas, para Chenoweth, quando se trata de violência nas manifestações sociais 

em países democráticos, está na escolha do não diálogo, “em vez de termos um problema, 

nossa solução é a seguinte” a conversa ruma para “nós contra eles”, e essa polarização afasta 

grupos importantes, especialmente na elite” (2014, p. 22). Nesse sentido, a violência tem um 

peso e pode contribuir para resultados por vezes não positivos para as manifestações sociais. 

A repressão e a violência, entretanto, não é unicamente causada pelo Estado, pois não se 

exercem sozinhas e um Estado também pode ser violento porque mantém relação com uma 

sociedade que cultiva uma tradição de violência em detrimento do diálogo. Compreendendo o 

Estado de forma ampliada,  a partir das reflexões de Gramsci, Fontes esclarece que o Estado é 

“uma acomodação complexa dos interesses das diferentes frações das classes dominantes, o 

que se realiza espraiando-se numa crescente articulação entre Estado e as formas associativas 

que os grupos dominantes empreendem (FONTES, 2005, p.182). 

O Estado e sua relação com a sociedade devem ser colocados à frente da análise sobre as 

manifestações de junho de 2013, uma vez que os desdobramentos ocorridos tanto no campo 

da mídia, da violência, das questões reivindicadas pelos manifestantes, passam por uma 

relação de poder que mantém o Estado e a sociedade inter-relacionados historicamente.   

Afirmar que é o Estado o único causador da violência e da repressão e não tem o direito de 

agir com violência, além de reduzi-lo a uma instituição contra a sociedade, retira do campo de 

análise a contribuição desta sociedade na questão da violência. Afinal, contra quem a parcela 

da sociedade lutou em junho de 2013?  Que Estado era esse durante esse mês, cuja ação fez 

uma multidão ir às ruas?  Segundo Fontes 

 

Se o Estado não se resume a um aparato técnico e neutro – como gostariam 

de nos fazer crer certos tecnocratas – nem ao “monopólio da violência 

legítima” como sugeriu Weber (concepção que segue o caminho clássico do 

pensamento liberal), é preciso, portanto, sair da dicotomização que ambas as 

concepções implicam, como se o Estado fosse um entidade separada da 

sociedade, onde cada qual – Estado e Sociedade – teria qualidades 

específicas e próprias” (2005, p.181). 
 

Percebe-se, portanto, a partir dos protestos de rua de junho em 2013, que para parte da 

sociedade brasileira, a concepção do que é o Estado está presa à ideia de objeto e de um 
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grande mal. Essa ideia negativa a respeito do Estado, em parte, pode ser atribuída aos partidos 

políticos de esquerda ou grupos anarquista, pois estes, em especial, o viam com extensão dos 

interesses burgueses e imperialistas. Como observou Fontes, uma das “primeiras 

preocupações desses partidos(quer fossem anarquistas, socialistas ou marxistas) era 

exatamente a difusão não apenas de suas próprias palavras de ordem ou visões de mundo, mas 

também de uma cultura mais ampla para as camadas populares” (2005, p.184).  

Em 2013, o suposto caráter “antipartidário” das manifestações, como se pode observar na 

entrevista que Maria Gohn (2013) e na análise de Almeida, em seu artigo “Cingido de rubro-

negro na multidão”, parece não ter mais tanta força. Para Almeida, os protestos de rua de 

junho de 2013 ocorreram em decorrência do pontapé que o Movimento Passe Livre (MPL) 

proporcionou (). Segundo Almeida, o MPL:  

 

“individualmente é formado por quadros da esquerda brasileira. Entre eles, 

se faz representar marxistas, anarco-marxista e anarquistas. Por isso, prefere-

se a nomenclatura de Georg Lukács para se referir a esses quadros, como 

uma tendência anticapitalista(2): cuja matriz negaria a forma de capitalismo 

atual, bradado desde o governo Fernando Collor de Mello até as atuais 

conjunturas petistas”(2013, p.2). 

 

Nesse sentido, partindo da explicação de Almeida (2013) para o MPL, em que medida pode-

se afirmar que os protestos de junhos foram antipartidários? Os mesmo foram guiados não 

unicamente pela via da mídia, mas por uma visão de mundo difundida nas manifestações de 

junho? Fontes em sua obra “Reflexões Im-pertinentes” (2005), traz em algumas passagens 

uma discussão acerca do papel dos partidos no processo das lutas populares no Brasil e 

observa que os mesmo tem uma função, cujo objetivo está para além da simples organização. 

Estes podem ser importantes difusores de uma determinada concepção de mundo, tem um 

papel educativo.  Para ela, ao “longo dos séculos XIX e XX, os movimentos sociais, 

especialmente o dos trabalhadores (seja em sua vertente sindical ou partidária), atuaram 

fortemente no sentido de difundir uma visão de mundo contestadora” (FONTES, 2005, 

p.183).   

Essa situação não difere nos dias atuais. Os partidos ainda continuam tendo peso nas 

organizações dos movimentos sociais e na construção de uma visão de mundo, mas sua 

atuação ocorre a partir de uma nova geração, com perfis distintos de outrora, e, embora a 

memória coletiva do passado recente sobre a questão da violência e da repressão tenha sido 

dada como acabada, ela permanece nas ações das organizações partidárias, de parcelas da 

sociedade e são reveladas durante os protestos de rua. 
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Neste sentido, as Manifestações de junho parecem não ter sido um movimento antipartidário, 

mesmo tendo sido tratada dessa forma em algumas observações feitas por pesquisadores nesse 

período, as quais terminaram por polemizar um sentimento de aversão aos partidos políticos.  

A violência, por exemplo, durante os protestos de junho em 2013, associada a  parte dos 

manifestantes, parece configurar-se como um desses traços que perpassam as organizações 

partidárias entre o passado e o presente, assim como os protestos de rua desencadeados 

também por eles. Essas organizações parecem alimentar uma visão de mundo contestadora, 

cuja ideia de movimento social e de caráter popular ainda está necessariamente ligada à 

transformação radical das relações sejam sociais, econômicas, políticas ou culturais.  

Os movimentos sociais e de caráter popular parecem surgir a partir da ideia previa, de que a 

violência, seja como método pra chamar atenção, ou mesmo como forma de “resistência” 

contra o Estado, contra o aparato policial, deve esta presente no desenrolar dos protestos de 

rua.  

 

 

Foto 01: Policiais entrando em conflito com manifestantes em Belo Horizonte (MG), durante protesto de 

26/06/ 2013. Fonte: FILGUEIRAS, Fernando. “Análise: o gigante mineiro já estava acordado; as pessoas é 

que não se davam conta”. In: Uol Notícias Cotidiano,03/07/2013. 

Disponível em:http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-o-gigante-mineiro-ja-

estava-acordado-as-pessoas-e-que-nao-se-davam-conta.htm. Acessado em 03/11/2013. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-o-gigante-mineiro-ja-estava-acordado-as-pessoas-e-que-nao-se-davam-conta.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-o-gigante-mineiro-ja-estava-acordado-as-pessoas-e-que-nao-se-davam-conta.htm


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
524 

 

 
Foto 02: Agência bancária de Porto Alegre sendo alvo de depredações durante protesto realizado durante os 

protestos de rua no dia 25/ 06/ 2013. Fonte: PERES, Paulo. “Análise: protestos geraram aliança política 

histórica e improvável em Porto Alegre”. In: Uol Notícias Cotidiano, 03/07/2013. 

Disponívelem:<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-protestos-geraram-

alianca-politica-historica-e-improvavel-em-porto-alegre.htm>.  Acessado em 03/11/2013. 

 

Se tratando da violência e da repressão exercida pelo Estado, entretanto, percebe-se que a 

mesma não ocorre unicamente pela via da brutalidade física, mas também pela censura, em 

especial, a exercida pelas mídias corporativas, como as tvs, ou por jornais e revistas, as quais 

atendem também aos interesses do Estado.  

O Estado exerce a repressão e a violência que não se reduz a ação policial, mas também se 

encontra no campo simbólico, através da censura, por exemplo, na medida em que não 

permite os manifestantes ter vez e voz dentro dos veículos de informação e comunicação de 

alcance nacional, ou quando permite jornais, Tv, ou revista, criar uma imagem pejorativa para 

os protestos de rua e para os manifestantes, 

Maradei, em seu artigo “Folha de S. Paulo e a cobertura dos protestos do MPL”, ao analisar a 

avaliação feita pela imprensa de São Paulo a respeito das manifestações de junho de 2013, 

mostra que mesmo quando foi permitida a participação dos manifestantes dentro do jornal 

Folha de São Paulo, os mesmos foram tratados como: 

 

Os manifestantes são chamados de “grupelho”, numa tentativa de 

desqualificar os protestos, cercear a liberdade de expressão e restabelecer 

uma ordem que não parecia levar em conta a desordem do País, as condições 

dos transportes na cidade de São Paulo e a saturação do cidadão brasileiro 

em diversas áreas em que deveria ter seus direitos garantidos: saúde, 

educação, segurança. (2013, p.6). 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-protestos-geraram-alianca-politica-historica-e-improvavel-em-porto-alegre.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/07/03/analise-protestos-geraram-alianca-politica-historica-e-improvavel-em-porto-alegre.htm
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Em junho de 2013, as manifestações de rua, assim como o Estado, parecem manter traços 

muito próximos no que tange suas ações frente aos movimentos reivindicatórios de caráter 

popular. Essa situação se estende para o presente, pois a memória do passado recente ainda 

não está encerrada seja em sua relação as instituições, ou as contas que o presente tem de 

prestar com esse passado.  

Assim, é possível encontrar situações que ocorreram nas manifestações de junho de 2013 que 

parecem representar a extensão do passado no presente, as quais necessitam de um cuidado 

quando observadas e analisadas, pois as mesmas não são encontradas se não houver perguntas 

que mostrem as relações entre o passado e o presente. As manifestações de junho carregam 

sentidos e significados os quais estão para além do mês em que ela eclodiu, assim como as 

justificativas para a continuação do uso da violência e da repressão. 

 

Considerações finais 

 

As manifestações de junho de 2013 mantêm laços profundos com um passado recente, este 

que parece ter estendido algumas situações para o presente, como as ações de violência, a 

censura e a repressão durante os movimentos sociais de caráter popular. Isso ocorre, pois os 

acontecimentos do passado recente e seus desdobramentos ainda têm uma importância social 

muito forte no presente, e esse que acaba acumulando um conjunto de experiências e 

expectativas de gerações distintas.  

A História do Tempo Presente, em especial, constitui-se enquanto um campo, cujas 

discussões sobre o tempo histórico, que a mesma se propõe a fazer, podem ser 

imprescindíveis para a compreensão da relação entre o passado e o presente, pois lida com 

uma variedade de fontes, as quais não estão presas a um único período, como a fonte oral, por 

exemplo, que ao possibilitar trazer memórias, pode recuperar as representações do passado, o 

que permite a historicização dos acontecimentos. 

A compreensão dos protestos de junho deve ser estendida para além do mês em que estes 

ocorreram. Dessa forma, torna-se possível entender o tempo histórico das sociedades e os 

traços comuns do passado no presente que mantém as gerações entrelaçadas, os quais, 

frequentemente, são esquecidos em função da necessidade de entender as razões imediatas das 

multidões nas ruas.   

A violência e a repressão durante os movimentos sociais e de caráter popular, configuram-se 

como situações ainda merecedoras de grande atenção, seja pelos traumas que as mesmas 
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podem causar, ou pelos seus sentidos e significados, que necessitam estar sendo revistos e 

discutidos.  
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BREVE HISTÓRICO SOBRE FAMÍLIA ESCRAVA E SOCIABILIDADES NA 

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ DAS ITAPOROROCAS, FEIRA DE SANTANA 

(1785-1826) 

 

Yves Samara Santana de Jesus
1
 

 

 

Resumo 

Este trabalho discute a família escrava na primeira freguesia de Feira de Santana, São José das 

Itapororocas no período de 1785-1826. Enfatizo a importância dos laços familiares, no 

contexto escravista, a partir das análises interpretativas feitas, inicialmente nos livros de 

batismo e casamento de escravos. Os lares escravos foram representados por um olhar branco, 

eurocêntrico e interpretados sobre uma visão estereotipada sobre a criação dos laços 

familiares dos negro/as cativos/as. Logo, a família escrava é caracterizada pelos múltiplos 

significados afetivos, emocionais e de solidariedades para os escravizados/as. A solidariedade 

familiar estendia além dos laços de sangue ou da chamada família nuclear, ou seja, a família 

para o negro escravizado foi as estratégias sobrevivência e resistência utilizadas dentro e fora 

do cativeiro. Argumento que, conhecer a trajetória familiar feirense é uma contribuição para a 

historiografia da escravidão baiana, no redimensionando dos limites teóricos e conceituais 

centrados na Capital e Recôncavo Baiano. 

 

 

Os estudos sobre a escravidão buscam definir os agentes históricos da instituição escravista, 

analisando as variáveis relacionadas à estrutura organizacional do trabalho escravo, da vida 

escrava e dos laços de sociabilidades dentro da sociedade escravocrata. No mundo secular 

escravista, as relações sociais eram complexas e negociáveis, os escravos/as criavam vínculos 

simbólicos, sociais, religiosos com cativos, livres e pessoas de posição social diferente, ou 

seja, as alianças eram criadas para conter os conflitos das escravarias e almejar a conquista da 

libertação do trabalho escravo forçado. O compadrio de escravo foi um dos laços de 

solidariedade mais significativos da Sociedade Imperial. O batismo de escravo era o amparo 

legal dos escravizados, ou seja, a comprovação da sua existência na sociedade agropastoril. 

 Assim, em torno da questão do compadrio de escravos na Primeira Freguesia de Feira de 

Santana – São José das Itapororocas, nota-se que nos assentos batismais (1785 - 1826), há um 

número expressivo de apadrinhamento de crianças escravas, além da existência de outras 

variantes como o predomínio de mães solteiras, poucos casos de pais solteiros e a presença de 
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africanos e crioulos na pia batismal do território feirense, no total de 1703 batizados 

catalogados. 

 Nas análises interpretativas de Schwartz (2001), no ato ritual do batismo e do parentesco 

religiosamente sancionados do compadrio, que acompanha esse sacramento, compreendemos 

que uma a definição mais ampla de parentesco no contexto de imposição católica escravocrata 

e testemunhamos as estratégias de cativos e senhores dentro das fronteiras culturais 

determinadas por um parentesco espiritual.  

Os apadrinhamentos transformavam os escravos/as em instrumentos privilegiados nas redes 

construídas pelo cativo/a ao longo de sua vida, das quais ocasionalmente lança mão. As redes 

construídas pelos escravizados/as reafirmavam os laços de solidariedade de autonomia cativa 

que se estendia para além das propriedades escravistas. 

O compadrio de escravos estabelecia um parentesco ritualístico entre os cativos, forros e 

livres que objetivava a inclusão do indivíduo nos preceitos e regras cristãs, ou seja, da 

Cristandade Colonial. Quando se observa os resultados encontrados nos livros de batismos de 

escravos da Primeira Freguesia de Feira de Feira de Santana, São José das Itapororocas (1785-

1826) há um crescente número de batizados de escravos na região. A estruturação do 

compadrio na comunidade agrestina de Feira de Santana criou laços espirituais e políticos aos 

novos sujeitos cristãos. Os laços de apadrinhamento de escravos estabeleciam uma dita 

formalidade de ensinar os fundamentos básicos da doutrina e ministrar o primeiro sacramento 

da religião. Logo, os cativos “burlavam” as imposições sacramentais da Igreja Católica e 

construía novas identidades no interior das relações de poder articulando na escolha de 

compadres e comadres. Nesta perspectiva, a escolha do padrinho significava à possibilidade 

de mudança de vida que se estenderia em relações étnico-sociais duradouras e extensas dentro 

do seio do sistema escravista, especialmente, em meados dos séculos XVIII e XIX. 

 

 Família escrava 

 

A sociedade escravista foi marcada por uma rede complexa de relações sociais, econômicas e 

culturais. Essa complexidade inseria o escravo/a no Novo Mundo e nos aspectos identitários a 

ser seguido, ou seja, aceitar ou não os modelos de sociedade escravocrata era uma estratégia 

de sobrevivência e resistência dos escravizados/as ao sistema escravocrata. Neste contexto, a 

rede de sociabilidade criada pelos escravizado/as é comprovada pelas fontes e aportes teóricos 

sobre a temática, sendo que, uma dessas formas de associação parental de cunho 
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consangüíneo ou não são os laços familiares escravos.  A existência de redes familiares entre 

os escravizados/as são carregadas de características próprias, visto que, o modelo de família 

brasileira é marcado pelo patriarcalismo e pela valorização do casamento católico, 

contrapondo-se aos aspectos culturais africanos de família extensa. 

Assim, as informações encontradas nos livros de batismo e casamento de escravos da 

Freguesia de São José das Itapororocas sobre a formação da família escrava no Agreste 

Baiano desconstroem o mito da família escrava como desestruturada.  No Livro de Registro 

de casamento de escravo 3C (1821-1826), encontrei 50 casamentos de escravos e com perfil 

de exogamia
1
, ou seja, uniões fora da sua categoria de cor. 

Nesta perspectiva, os novos estudos sobre família escrava
2
 contrapõem-se as idéias 

preconcebidas dos historiadores tradicionais e viajantes que afirmavam a inexistência de laços 

familiares escravos.  

Todavia, os estudos contemporâneos sobre a família escrava centram-se na idéia do escravo 

como sujeito atuante dentro e fora das escravarias. A família escrava era, ao mesmo tempo, 

fator de manutenção do domínio senhorial. Se de um lado, ela “pacificou” os escravos dentro 

das senzalas, de outro ela cobrou respeito nos seus laços de parentesco e amizade trazendo, 

muitas vezes, transtornos e prejuízo tanto para os comprova como para quem os vendia. 

(ROCHA, 1999, p.19). 

A historiografia recente da escravidão brasileira modificou os referenciais teórico-conceituais 

sobre família escrava, no qual, comprovou a existência dos arranjos familiares nas práticas 

cotidianas dos sujeitos escravizados, como uma forma de resistência cultural e étnica. O 

surgimento desses estudos juntamente com a utilização de fontes inexploradas, insere a 

temática num novo aporte teórico sobre a família escrava no Brasil. Contudo, é importante 

relatar alguns casos encontrados nos livros de batismos da Freguesia de São José das 

Itapororocas (1785-1826). 

A utilização dessas fontes é fundamental para compreender as trajetórias individuais e 

coletivas dos sujeitos escravizados/as, e de certa forma, compreender as formações familiares 

múltiplas dos cativos/as. Neste contexto, a análise dos casos dos batismos de escravos 

proporciona o aprofundamento da linha discursiva sobre os laços familiares escravos 

                                                           
1
  A exogamia é o casamento entre pessoas de categorias de cor diferentes. Ver o excelente trabalho  de 

doutorado da historiadora Isabel Cristina Ferreira dos Reis, A família negra no tempo da escravidão: Bahia, 

1850-1888. 
2
  Os autores revisionistas sobre a história da família escrava na Bahia são: Kátia Mattoso, Maria Inês Cortês de 

Oliveira, Luis Mott e Isabel Cristina Reis. 
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interligando aos referenciais teóricos dos estudos sobre a Bahia e Brasil. Para tanto, apresento 

alguns casos de formações de famílias escravas na Freguesia de São José das Itapororocas 

(1821-1826), o primeiro caso: 

 

1) Família escrava africana completa – Livro 7B. Pg. 199r 

 

“Aos vinte e sete de Setembro de mil oitocentos e dous no Oratório de Nossa 

Senhora da Conceiçam do Engenho da Lagoa dos Passos desta freguesia licença minha 

baptizou solenemente por santos óleos o Padre José dos Santos Lima a Luis, parvulo filho 

legitimo de Lourenço e Helena, ambos geges, escravos do Capitão Manoel de Sam 

Boaventura. Foi padrinho José da Silva de Moraes, todos desta freguesia.” 

 

 

No caso acima, observa-se um núcleo familiar africano completo presente na Freguesia de 

São José das Itapororocas. Esses cass de famílias escravas completas e africanas comprovam 

alguns porquês sobre as afirmações da inexistência de um lar escravo na comunidade 

escravista baiana. A existência do núcleo familiar africano comprovado pelos registros 

paroquiais na região agrestina, modifica o padrão familiar patriarcal e a inexistência de redes 

familiares escravas em Feira de Santana. As uniões dos cativos africanos não excluem a 

existência de casamentos fora das imposições cristãs, mesmo que, alguns modelos de uniões 

dos africanos eram tidos ilegais pelos católicos. O referencial teórico de Luis Cleber Freire 

(2007) é importante, pois aborda a importância da família escrava e identidade étnica dos 

africanos na Sociedade Baiana, mas, precisamente, em Feira de Santana.  A importância da 

formação da família escrava se deu, principalmente, por ela ser o responsável pela produção 

de identidades culturais africanas em solo brasileiro, mesmo sob a violência do regime 

escravista. (FREIRE, 2007, p.106). 

No trabalho de Manolo Florentino & Roberto Góes, eles discutem a importância e o 

significado da família no seio escravista: A família escrava se abre, pois, e no contexto 

específico da escravidão, tal abertura tinha um sentido eminentemente político. Na verdade, o 

que se buscava era aumentar o raio social das alianças políticas e, assim, de solidariedade e 

proteção, para o que se contava inclusive com ex-escravos, escravos pertencentes a outros 

senhores e, em casos eventuais, com alguns proprietários. (1997, p.90) 

Assim, as novas discussões históricas visam à desconstrução da idéia de passividade dos 
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cativos/as ao sistema escravista, sendo que estes mantinham uma rotina de redes de 

solidariedade e sociabilidade que não impediam na ampliação de seus vínculos afetivos e 

simbólicos através das relações de compadrio e associações familiares diversas. A família 

escrava era considerada uma formação identitária, tal como fica nítido neste trecho: 

 

Ter parentes era importante na variante escrava dessa cultura que validava a 

identidade de uma pessoa dentro da família. Os que não tinham laços de 

familiares não eram membros plenos da sociedade e permaneciam mais 

vulneráveis aos desgastes das dificuldades cotidianas do que aqueles 

cercados pela presença protetora da família. (GRAHAM, 2005, p.58). 
 

Na mesma linha discursiva, a análise do trabalho da historiadora Isabel Cristina Ferreira dos 

Reis (2009) constata a prática de manutenção da família escrava na Freguesia da Sé - 

Salvador e afirma que a Lei de 1871 promulgava a estabilidade da família negra: 

 

A Lei do Ventre Livre aprovada no Brasil, além de reeditar a proibição da 

desagregação da família escrava pelo comércio em separado de seus 

membros e declarar livres os filhos da mulher cativos nascidos a partir 

daquela data, determinou providências sobre a criação e tratamento a serem 

dispensados às crianças nascidas das mulheres cativas; deu liberdade aos 

cativos pertencentes à nação, aos cativos dados em usufruto à coroa , aos 

cativos das heranças vagas e aos cativos abandonados por seus senhores. 

Determinou ainda, a libertação anual dos escravizados por intermédio do 

“Fundo de Emancipação”, determinou o registro anual de todos os 

escravizados existentes no Império, ou seja, uma matrícula anual onde 

deveria constar o nome, sexo, idade, estado matrimonial, aptidão para o 

trabalho e filiação quando conhecida, sob pena de serem libertados os 

cativos cujos proprietários deixassem de matricular no prazo de um ano. 

(REIS, 2009, p.65). 

 
A importância da criação da família escrava no cativeiro teve diversos significados na 

sociedade escravocrata. Os significados foram os seguintes: paz nas senzalas - contenção dos 

conflitos escravistas, elemento simbólico de dominação dos senhores de engenhos, extensão 

dos laços de solidariedade. Vale ressaltar que, a existência das famílias de santos
1
.  

No trabalho de Sandra Graham (2005), ela afirma a quase totalidade de escravos casados na 

região de Rio Claro. A igreja defendia o matrimônio baseados no Concílio de Trento de 1563, 

só que nem todas as regiões os casamento eram registrados pela Igreja, logo na localidade de 

Rio Claro, os escravos casados constituíam a regra quase absoluta. Em 1830, 

                                                           
1
 Ver o trabalho de LIMA, Vivaldo da Costa. “Família de santo nos candomblés jejes - nagôs da Bahia: Um 

estudo das relações intra-grupais”. Dissertação de mestrado, Salvador, Universidade Federal da Bahia, 1977, 

PP.146-147. 
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aproximadamente 98% de todos os adultos eram casados, inclusive todas as 34 mulheres e 

todos, menos dois, os 44 homens cativos. (p.57).  

Os dados coletados dos batismos de escravos permitem ratificar a criação de lares escravos no 

agreste baiano e que conseqüentemente, as mudanças econômicas e políticas do sistema 

escravista não anularam as experiências cotidianas e familiares dos cativos/as.  

Dando continuidade a linha interpretativa sobre família escrava, o trabalho de Marcia 

Vasconcellos (2002) fundamenta-se no referencial analítico da Região Sudeste no século 

XIX. A autora aborda sobre o não reconhecimento do nome do pai que esteve relacionado aos 

apadrinhamentos de crianças escravas. A não indicação do nome dos pais, nesses casos, 

representaria ou o desconhecimento do nome desses pelas mães, ou fato destas não poderem 

indicá-los, apontando para o fato de serem as crianças prole bastarda dos senhores casados, ou 

de seus parentes. Coincidentemente, eram esses batizandos apadrinhados por “alferes”, 

“capitães”, “sargentos-mores” e por mulheres indicadas como donas, o que levou a autora a 

acreditar que “parentes muitas vezes colocavam-se como “padrinhos” destes parentes não 

projetados. (p.165). 

Na mesma linha de análise, o trabalho de Maria Inês Oliveira retrata os laços de família e a 

escolha dos parceiros entre os africanos na Bahia. Ela afirma a existência de ligações sociais 

endogâmicos de uma parcela dos cativos recém-chegados da África. Nesta perspectiva da 

recriação de redes de sociabilidade, a ausência dos nomes dos pais nos batizados de africanos 

nas freguesias baianas é considerada um dado constante.  

Na análise de Cacilda Machado e Manolo Florentino no seu trabalho “Famílias e Mercado: 

Tipologias Parentais de acordo ao grau de afastamento do mercado de cativos (Século XIX). 

Os autores analisam os padrões de organização familiar em diferentes escravarias, focalizando 

as discussões de como o padrão econômico desenvolvidos nos plantéis rurais examinados 

poderiam aproximar e/ou afastar os núcleos familiares da Região Sudeste. Com isso, eles 

concluem sua perspectiva interpretativa, afirmando que os plantéis serviam para constituir as 

famílias escravas. Na nova situação apresentada, observa-se um caso de formação familiar 

escrava sem procedência étnica/cor. 

 

 Livro 7B, página 170 V – Família escrava completa sem procedência 

étnica  

 

“Aos sete de Setembro de mil setecentos e noventa e um na Capela do Calumbi filial 



Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
534 

 

da Matriz de licença minha baptizou solenemente aos santos óleos o Padre Silvestre Barbosa 

de Brito a Romana filha legítima de Joaquim e Getrudes escravos de Joam Ferreira. 

Padrinhos Antonio José e sua mãe Joanna Francisca, todos desta freguesia.” 

 

Observa-se no primeiro caso, uma família escrava completa sem especificação da cor. Não 

apresenta a cor dos padrinhos além da ausência da procedência étnica, não há informações 

sobre a categoria jurídica deles. A maioria dos padrinhos da Freguesia de São José das 

Itapororocas era livre, visto que, alguns cativos batizados escolhiam escravos para serem 

compadres. O compadrio não era, por princípio, uma relação entre iguais. Antes, os pais, em 

geral, procuravam dar seus filhos a apadrinhar por pessoas de algum modo situadas acima na 

hierarquia social. (BRÜGGER, 2004, p.18).  Em que categoria étnico-racial o batizado, seus 

pais se enquadravam? Como descobrir que categoria étnica os sujeitos escravizados 

pertencem?  São inúmeras perguntas e reflexões que as fontes paroquiais permitem sobre o 

compadrio de escravos e as respostas são baseadas em suposições interpretativas com as 

informações presentes nos livros. 

 

 

 Família escrava crioula – Livro 7 B, 178 v 

 

“Aos oito de Fevereiro de mil oito centos e vinte e dous na Capella de Sam Vicente 

filial desta Matriz baptizou solenemente e por santos óleos o Padre Manoel José a Maria, 

parvula, filha legítima de Fabricio e Theodoria, crioulos escravos de Bento José Pereira de 

Freitas. Foram padrinhos Francisco e Catharina de Freitas, pardos, forros e casados. Todos 

desta freguesia.” 

 

 

No batizado acima, é evidente a formação familiar crioula e a criação de vínculos 

com outros segmentos étnicos presentes na região. Os pardos estão incluídos na divisão dos 

grupos étnicos dos mestiços. Os mestiços constituíam - se na sociedade colonial com as 

seguintes etnias: pardos, cabra, mulato. No mundo escravista, os crioulos tinham 

representação marcante na composição social da região agrestina.  Em meados do século XIX 

(1821-1826), encontrei 60 africanos e 110 crioulos. Na Freguesia de São José das 

Itapororocas existia tendência de casamentos de crioulos com os mestiços, sendo que, essa 
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prática teve maior proporção em meados do século XIX.  

Na Freguesia de São José das Itapororocas é perceptível o aumento populacional da 

população crioula e a predominância de casamentos de crioulos com os mestiços, do que, 

africanos e crioulos. Tais padronizações de nupcialidades dos escravos não excluem os casos 

encontrados de casamentos inter-raciais. Como fica evidente no próximo caso abordado. 

 

 

 Família escrava africana completa – Livro 7B. Pg. 199r 

 

 

“Aos vinte e sete de Setembro de mil oitocentos e dous no Oratório de Nossa 

Senhora da Conceiçam do Engenho da Lagoa dos Passos desta freguesia licença minha 

baptizou solenemente por santos óleos o Padre José dos Santos Lima a Luis, parvulo filho 

legitimo de Lourenço e Helena, ambos geges, escravos do Capitão Manoel de Sam 

Boaventura. Foi padrinho José da Silva de Moraes, todos desta freguesia.” 

 

 

Tais limites e conseqüentes desafios presentes no sistema escravista puderam ser amenizados 

com as reelaborações étnicas dos africanos no Brasil, especialmente, na Bahia. Logo, os 

africanos construíram relações sociais dentro da comunidade escrava, umas das relações mais 

expressivas, foram os vínculos familiares. As famílias africanas surgidas no âmbito 

socioeconômico de exploração da mão- de- obra escrava. O sistema escravocrata possibilitava 

aos sujeitos escravizados/as elaborarem diversos laços associativos, ou seja, as ligações 

poderiam ser: simbólicas, consangüíneas, lingüísticas e étnicas. Os casos apresentados abaixo 

revelam a existência da formação da família escrava e outras variantes de raios sociais 

presentes na Freguesia de São José das Itapororocas. 

 

 

 Casamento Inter - racial – Mãe Africana e Pai crioulo – Livro 7B e pg. 196 

v 

 

“Aos cinco de Septembro de mil oitocentos e noventa e dous no oratório de Bom 

Jesus Freguesia de Carnição, de licença minha baptizou solenemente e por santos óleos o 
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Padre Antonio José Ribeiro a Albino filho legítimo de Manoel crioulo e Francisca Angola 

escravos de Manoel Oliveira Motta. Padrinhos Mathias e Germana escrava de Ignácio 

Araújo Pinto” 

 

No primeiro batizado acima do livro 7B (1797-1805), encontra-se uma família escrava 

completa. Essa família escrava tem uma peculiaridade, pois, é uma união entre uma africana e 

um crioulo. Os africanos ao desembarcarem no Brasil escolhiam as relações intra-étnicas, 

mas, ocorriam algumas exceções nas uniões formais e/consensuais desses africanos no Brasil. 

Neste contexto, poderiam existir outras formas de uniões entre cativos. Essas uniões não 

constam na documentação da Igreja Católica, ou seja, são informações preciosas que ficam 

esquecidas ou sujeitas as suposições interpretativas dos historiadores. Os casamentos dos 

escravos não eram lineares, existiam casamentos diversificados na Freguesia de São José das 

Itapororocas firmado nos grupos étnicos múltiplos presentes na localidade. Os grupos étnicos 

encontrados nos assentos batismais que estabeleceram uniões civis foram estes: cabras, 

pardos, crioulos/as. Nesta perspectiva, a vertente analítica de Samara (1988), afirma a 

existência de predominância de casamentos homogâmicos, ou seja, fechados na região 

Sudeste. O autor expôs:  

 

Embora os comportamentos fossem mais flexíveis em certos estratos da 

população, predominaram as uniões homogâmicas, não só para São Paulo 

mas também no resto do Brasil, As uniões mistas de grupos raciais e sociais 

ocorreram em circunstâncias onde o quadro de valores foi alterado por 

motivos econômicos e de embranquecimento ou na falta de cônjuges dentro 

de mesmo círculo, como se apreende também dos relatos de viajantes e 

cronistas.(SAMARA, 1988, p.15). 
 

Na mesma linha interpretativa de Eni de Mesquita Samara, a autora Maria Cortês de Oliveira 

relata as outras preferências de relacionamento dos africanos: 

 

Esse comportamento característico das diversas “ nações” africanas na Bahia, não 

impediu o desenvolvimento de outros tipos de relações como com os crioulos, por 

exemplo, que participavam da comunidade de seus pais, mas também com pardos e 

mesmo com brancos. No entanto, os africanos procuravam de preferência viver entre 

os seus a integrarem-se na sociedade baiana, que por seu turno nunca lhes facilitara 

esta tarefa, protegida pelos preconceitos que alimentavam a hostilidade em relação 

àqueles “estrangeiros. ”(OLIVEIRA, 1992, p.193). 
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Assim, em torno do núcleo familiar dos cativos gravita a preservação da linhagem 

consangüínea e a solidariedade entre aparentados, e assim constituíram uma forma de 

resistência escrava as mazelas e desumanização do processo escravista 

Logo, os valores culturais trazidos do continente africano foram recriados pelas formações 

familiares escravas constituídas no Brasil. Para tanto,os estudos historiográficos da família 

escrava na sociedade escravista são complexos por causa da visão eurocêntrica presentes nas 

linhas discursivas sobre o tema. Então, a nova história e  as discussões sobre os laços 

familiares escravos permitiram a compreensão de como os vínculos consangüíneos e sociais 

foram importantes para sobrevivência e resistência dos cativos/as ao sistema escravocrata. E 

de como o sentimento familiar de cuidado, respeito e solidariedade existiam entre os 

escravizados/as. 

Por fim, a contribuição historiográfica do trabalho é entender como o compadrio firma a 

existência do parentesco espiritual que possibilitou a criação de redes sociais e familiares 

dentro e fora do cativeiro. E que os registros paroquiais permitem acompanhar as trajetórias 

individuais e coletivas dos escravos/as no período abordado. Dessa forma, os livros de 

batismo e casamentos de escravos contêm informações ricas e  para conhecermos as redes de 

sociabilidade em que estava inserida a comunidade escrava feirense. 
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Resumo 

 

A partir das análises feitas por Théo Lobarinhas Piñeiro sobre as interpretações que marcaram 

a historiografia brasileira acerca da formação do Estado Imperial (1822-1889) atemo-nos em 

conhecer algumas organizações ligadas ao aparelho do Estado, a saber: O Corpo de 

Commercio, a Sociedade dos Assinantes da Praça e a Associação Comercial do Rio de 

Janeiro, pois segundo este autor essas agremiações tiveram expressiva importância para 

construção do Estado no Brasil. Estavam muito presente na historiografia classificações que 

apreendiam o Estado como um bloco monolítico sem fissuras, e ele não deve ser entendido 

assim, pois condensa em seu interior contradições de classe. Conforme o arcabouço 

gramsciano, estudamos as classes e frações de classes do período dentro do conceito de 

“Estado ampliado”. Nesse sentido, debruçar-nos-emos no modo como a sociedade civil 

através das organizações/associações tiveram acesso à sociedade política em formação 

durante o Império. 

 

 

PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

 

O conceito de Estado ampliado intercambia os planos da sociedade civil e sociedade política, 

essas duas categorias que podem ser aplicadas tanto no sentido analítico da história, como no 

âmbito da ação carregam em seus significados e acepções várias nuances muitas vezes não 

consideradas pelos leitores.  O conceito de sociedade civil compreendido por Gramsci não 

parte de Marx, como se pensava, mas de sua reformulação, fazendo com que tal conceito se 

derive de Hegel. Como demonstra Bobbio, para Hegel a sociedade civil compreende não 

apenas a esfera das relações econômicas, mas também as suas formas de organização, 

espontâneas ou voluntárias.  

Estrutura e superestrutura é a dicotomia que perpassa a teoria gramsciana, ela abarca todas as 

outras esferas conceituais, a sociedade civil, para Gramsci, atua na superestrutura, entendendo 

esta, a partir da leitura de Bobbio, como subordinante da estrutura, apesar da análise 

                                                           
1
Graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)/Juazeiro-BA. 

E-mail: janis.rilary@gmail.com 
2
Graduanda em Ciências Sociais na UNIVASF/Juazeiro-BA. E-mail: rosiane.trabuco@hotmail.com 

3
Graduanda em Ciências Sociais na UNIVASF/Juazeiro-BA. E-mail: gabriella1bastos@hotmail.com 

mailto:rosiane.trabuco@hotmail.com


Anais do VIII Simpósio Nacional Estado e Poder (ISBN: 978-85-60382-37-8) 

 

 
540 

 

ontológica marxista apontar que a estrutura aparece em momento primeiro. A superestrutura 

que traz consigo a ideologia e o consenso, é o momento de catarse para os agentes, que não 

são apenas condicionados pelas condições materiais de sua existência, aparece, portanto, a 

dicotomia instituição/ideologia. O primeiro momento é o econômico e o segundo momento 

ético-político. 

Nesse sentido, se pensarmos dentro dos planos estruturais e superestruturais, separados 

analiticamente, temos a expressão política e ideológica dos Negociantes pautada no poder 

centralizado da figura do imperador (quando se observa a trajetória da relação de trocas entre 

esses setores durante a formação do Estado Imperial e mesmo antes) e as condições materiais 

e econômicas pautadas no comércio de escravos, atividade que proporcionou a essa classe o 

status de instrumento indispensável para o funcionamento do Estado. Os homens de negócio 

conseguiram manter uma estabilidade econômica ao longo do Império, mas não uma posição 

política permanentemente privilegiada. A hegemonia política era alternada com as outras 

frações de classes que compunham o bloco no poder.  

Com isso entendemos que a estrutura econômica de uma classe é interpretada, não 

determinada em si, pelos seus membros por um momento ético-político e progressivamente 

subjetivo. As mudanças que ocorreram dentro da conjuntura política no momento da 

abdicação de d. Pedro I, expressam as fissuras e conflitos presentes no interior do Estado entre 

os moderados, exaltados e restauradores, porém, os homens de negócio serão tratados como 

sujeitos ativos por reconhecerem as condições objetivas das relações sociais durante o 

Império, observação constatada pela capacidade dessa classe de se rearticular enquanto 

sociedade civil em contextos econômicos e políticos distintos. É importante lembrar que 

Gramsci nos seus escritos do cárcere, está falando de sujeitos ativos num sentido 

revolucionário, enquanto que neste trabalho a proposta é de mostrar os sujeitos ativos apenas 

no plano de suas percepções em relação a sua posição dentro das complexificações sociais e 

organizações, a princípio, exógenas ao Estado, no caso o Corpo de Commercio, a Sociedade 

de Assinantes da Praça e a Associação Comercial do Rio de Janeiro.  

 

OBJETIVOS 

 

Na tentativa de perscrutar a atuação dos agentes da estrutura do Estado Imperial brasileiro nos 

propomos a estudar qual classe protagonizou a disputa por espaços de poder no aparelho do 

Estado. Fundamentadas em Théo Lobarinhas Piñeiro percebemos que a participação dos 
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Negociantes foi capital na sociedade imperial do Brasil. Essa classe se diferenciava dos outros 

setores urbanos econômicos porque era detentora do capital, controlava e financiava o 

abastecimento do mercado escravista, estava presente também na manufatura, em companhias 

de seguro e depois na estrutura política. 

Os Negociantes se organizaram em três entidades associativas desde a chegada da Corte em 

1808 e se sucederam ao longo do Império. Em 1809 surgiu o Corpo do Commercio como 

primeiro clube dos Negociantes, com sede inaugurada no Rio de Janeiro, tinha forma de 

corporação, e se preocupava em ser espaço de articulação e reivindicação dos seus interesses 

junto ao Governo. Em 1834 os homens de negócio estavam reestabelecidos de modo formal 

na Sociedade dos Assinantes da Praça. Entretanto, a conjuntura político-econômica no pós-

1850 havia se complexificado e seus dispositivos não mais eram suficientes, foi preciso, 

então, uma mudança e uma ampliação dos mecanismos da instituição que passava a ser, em 

1867, a Associação Comercial do Rio de Janeiro com uma atuação nacional e múltipla em 

relação às classes associadas. 

Os grandes comerciantes aglomerados no Corpo de Commercio em 1809, embora não de 

forma institucional, era um grupo em busca da representação dos interesses econômicos 

urbanos desde a segunda metade do século XVIII, devido sua grande atuação no comércio 

português do atlântico, quando estes já financiavam diretamente o tráfico de escravos em 

proporções maiores do que os traficantes portugueses, tendo em vista o grande número de 

escravos trazidos para o Rio de Janeiro entre os anos de 1795 e 1811, era necessário um grupo 

capaz de financiar tamanha importação, que tirava suas riquezas também com altas taxas 

dessas embarcações, ou seja, um grupo autônomo que não dependia das firmas portuguesas 

para o controle dessa atividade, e com a fortuna adquirida, também se empenhavam em lucrar 

por outros meios a partir da revenda de produtos diversos. 

A relação entre a monarquia e os Negociantes locais foi, economicamente, propícia no 

momento da chegada da Corte ao Rio de Janeiro em 1808 devido a pungência de recursos da 

primeira, frente à robustez desses recursos da segunda. Essa troca foi possível a partir dos 

interesses dos Negociantes com os privilégios advindos dela. Uma figura importante que 

gozou dos prestígios da Corte foi Elias Antônio Lopez, membro do Corpo do Commercio do 

Rio de Janeiro, que concedeu a Quinta, sua chácara, localizada na Boa vista para o príncipe. 

 

Elias recebeu do príncipe regente o hábito da Ordem de Cristo, em 1810 foi 

sagrado cavaleiro da Casa Real, além de ter sido agraciado com a 

perpetuidade da Alcaiaderia-Mor e do Senhorio da Vila de São José del-Rei, 
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na comarca do Rio de Janeiro. (...) em 1810 (...) contra o parecer da Junta do 

Comércio, d. João nomeou-o corretor e provedor da Casa de Seguros da 

Praça da Corte (...) e conselheiro em 1811. (PIÑEIRO, "Os simples 

comissários", 2002, p. 32) 

 

Em 1809 foi instalado o Tribunal do Comércio com o alvará do regente, bem como a 

construção da Praça de Comércio com o terreno cedido pelo regente, inaugurada em 1820, 

ações que possibilitaram aos Negociantes a gerência de uma classe e suas frações dominadas 

quando diversificaram suas atividades e reforçavam a importância do comerciante como, por 

exemplo, as aulas de comércio. Todas essas realizações constatam de alguma forma uma 

relação de interesses ainda bem arquitetada entre os Negociantes e a Corte, os primeiros 

contemplados com Companhias de Seguros, obtinham cada vez mais o controle sobre as taxas 

e impostos arrematando os contratos, o que deixa compreensível o fato de o Tratado de 

Comércio e Navegação com a Inglaterra (19 de fevereiro de 1810) não ter afetado os grandes 

Negociantes, apesar dos pequenos negociantes do Corpo de Commercio da Bahia se 

expressarem oficialmente em defesa de seus interesses econômicos frente a disputa com 

ingleses pelo mercado, queixando-se que estes visavam a monopolização do comércio e não a 

igualdade. 

Um ano após a inauguração da Praça do Comércio houve um conflito da tropa contra a 

população ali presente, com a influência de D. Pedro e o conde dos arcos. No mesmo ano D. 

João decide voltar à Lisboa, inicia-se então o processo de ruptura com Portugal e os embates 

políticos que estruturavam uma união dos Negociantes com D. Pedro para enfrentar a política 

de Lisboa. 

O novo ciclo de relação entre os Negociantes e o imperador, constatada em 9 de janeiro de 

1822, marca a forte participação desses nos setores administrativos e sua influência política e 

econômica no aparelho do Estado durante o Primeiro Reinado, fazendo que a luta contra as 

políticas de Lisboa reagisse como emulsionante para tal “mistura”, aliança que fica clara 

quando o imperador oferece “seus bens” e “serviços pessoais” aos negociantes organizados 

não só no Rio de Janeiro como em Salvador e outros. Os Negociantes viam nas políticas de 

Lisboa uma possível recolonização, estremecidos, articulavam suas forças com D. Pedro 

ajudando também nos gastos administrativos, quando o ministro da Fazenda levanta 

quatrocentos contos de empréstimo, solicitado pelo príncipe regente, entre os Negociantes. 

Contudo, a renovação do Tratado com Portugal e Inglaterra e a influência de funcionários 

ligados à nobreza portuguesa, desfez a relação do imperador com os Negociantes. 
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Os anos que se seguiram a primeira década de 1830 foram marcados por várias disputas 

políticas devido à abdicação de D. Pedro, levando o Império a ser regido por um Conselho de 

regentes que beneficiava a Câmara em detrimento do Senado, tendo em vista que a primeira 

era controlada direta ou indiretamente pelos Proprietários de Terra e Escravos, estes faziam 

parte dos chamados moderados, que disputavam com os exaltados e os restauradores. 

 

[…] os chamados moderados, defensores da integridade do Império, 

verdadeiros vencedores na abdicação, viam na ampliação dos poderes da 

Câmara, representando os poderosos das Províncias, o caminho a ser 

seguido, ao mesmo tempo em que buscavam enfraquecer os restauradores, 

defensores do retorno de D. Pedro I, combatiam os exaltados, que 

desejavam reformas mais profundas, com a extinção do Poder Moderador, 

do Conselho de Estado e da vitaliciedade do Senado. (PIÑEIRO, Théo, "Os 

simples comissários", 2002, p.90, grifos do autor) 

 

Nessa conjuntura de disputas políticas diretas entre as classes, os Negociantes perderam o 

lugar de classe privilegiada e precisava agora de outros meios de atuação que os colocassem 

em condição de instrumentalizar suas ações com esse novo contexto, aqueles homens 

organizados no Corpo de Commercio constituíam o primeiro club de Negociantes, espaço 

distinto de atuação do Governo, que irá se renovar com a criação da Sociedade dos Assinantes 

da Praça. 

Marcelino José Coelho, um eminente Negociante carioca, foi o responsável por redigir o 

Regulamento para a Praça Comercial, aprovado pelo Governo em 9 de setembro de 1834 que 

oficializava a criação da Sociedade dos Assinantes da Praça. Agora a entidade que 

representava os Negociantes estava regimentada e estruturada com estatutos, que previam, 

dentre outras coisas, uma Diretoria com nove membros que deveria ser composta por 

brasileiros e representantes de outras nacionalidades (comumente: portugueses, ingleses, 

espanhóis e alemães), o que expressa o interesse por manter relações com os negociantes 

estrangeiros. 

As diversas ocupações sociais dos presidentes da Sociedade chama a atenção. Todos os 

presidentes do órgão eram ilustres negociantes, que também eram banqueiros, dotados de 

títulos de nobreza etc. Como Irineu Evangelista de Sousa, visconde de Mauá, que ocupou esse 

cargo de 1846 a 1848, e que segundo Théo Piñeiro (2004) foi “banqueiro, armador, 

proprietário de empresas de serviços, de companhia de navegação e de transportes urbanos, 

acionista e diretor do Banco do Brasil, foi deputado e senador, membro do Instituto Histórico” 

(ACRJ: Um breve histórico…, p.2). 
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Fica marcada a participação dessa instituição na sociedade imperial brasileira com a criação 

do Curso de Economia Política e de Comércio que se tornou em 1846, com o decreto do 

Imperador, o Regulamento para a Aula de Comércio. Entretanto a eficácia da Sociedade fica 

abalada diante da complexificação e crescimento da economia brasileira, sua estrutura e 

dispositivos tornavam-se obsoletos. Com a incorporação de outros setores, não mais somente 

o que estavam sob a sigla do Commercio, a instituição deveria estar apta para resolver os 

conflitos internos e conciliá-los para obter sucesso nas suas reivindicações. 

 

A partir da expansão cafeeira, da legislação sobre sociedades anônimas 

(1849), da promulgação do Código Comercial (1850), da reorganização 

política, com o Regresso e a consolidação do poder monárquico, a economia 

brasileira retoma seu crescimento e – mais importante – torna-se cada vez 

mais diferenciada e complexa. Também as alterações introduzidas pela Lei 

1.083, de 1860, reforçam este quadro de mudanças. A expansão econômica, 

que me parece poder ser atribuída, do ponto de vista financeiro e da 

produção urbana, ao enorme ingresso de capitais na economia brasileira, 

provenientes do mercado internacional. (PIÑEIRO, ACRJ: Um breve 

histórico…, p. 4) 

 

Percebemos que a conjuntura político-econômica do pós-1850 tornava indispensáveis novos 

mecanismos de articulação de classes. Nos anos de criação da Sociedade dos Assinantes da 

Praça as atividades econômicas eram menos complexas e os bancos não existiam, o crédito 

estava ligado às Casas Bancárias ou a iniciativas individuais, o que exigia pouco dos órgãos 

representativos. O que muda no pós-1850. 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro (1867), sucessora da Sociedade, estava preparada 

para essa nova dinâmica econômica. Seu estatuto e estrutura dispunham dos mecanismos 

necessários àquela dinâmica social como diversas comissões e dispositivos que asseguravam a 

estabilidade da entidade, tanto que é uma instituição existente e importante até os dias de hoje. 

ACRJ é criada para representar perante o “Governo do País” os interesses de distintos grupos, 

as atividades comerciais e industriais do Rio de Janeiro e de outras regiões, renovando seu 

sistema e integrando novos agentes. 

Assim, como a Sociedade dos Assinantes da Praça a  Associação era composta por grandes 

negociantes, que se subdividiam em grupos: “Negociante Nacional”, “Negociante 

Estrangeiro” ou “Consignatário”. Atrelado a estes grupos estavam seus sócios membros que 

pertenciam àquelas categorias, a saber: “comerciantes, banqueiros, industriais, proprietários, 

capitalistas, agricultores e armadores, além dos agentes do comércio”. Desse modo, continua 

na ACRJ como na Sociedade, a composição da Comissão Direta por nacionalidade, nove 
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membros a comporia, “sendo eleitos dois brasileiros, dois ingleses, um português, um francês, 

um norte-americano, um espanhol e um alemão”, de acordo com  Piñeiro. 

A complexa estrutura da ACRJ implica em diversos conflitos, ativando a sua dupla atuação, 

ora a frente dos interesses de um grupo específico, ora na conciliação dos interesses distintos 

entre os grupos que compunham a Associação, sendo que esta se inclinava em favor de 

algumas categorias, apesar de suas diretrizes estarem voltadas para todos os setores membros. 

Théo Piñeiro afirma que a configuração apresentada na estrutura da ACRJ permitia que a 

instituição se incumbisse de diferentes tarefas, tanto na defesa dos interesses dos grupos que a 

compunham, como na sua maneira de organizá-los e, se fosse o caso, dirimir questões. 

 

Em sua estrutura diretiva por demais simplificada, a antiga Sociedade não 

mais era capaz de atender à nova realidade econômica e social existente […] 

a Associação Comercial apresentava um a bem mais complexa, que 

procurava, abrigar o peso e a representatividade de cada “classe”. 

(PIÑEIRO, Théo. “Os simples comissários”, 2002, p. 110) 

 

Tanto a Sociedade dos Assinantes da Praça quanto a Associação Comercial do Rio de 

Janeiro e frações de classes dominantes constituíram-se com membros de grande relevância 

social, sobretudo aqueles que vieram a ser presidentes. Estes exerciam o papel de intelectuais 

de suas associações, como também da sociedade imperial brasileira no geral. Sua hegemonia 

política e econômica também se ampliava ao nível ideológico, de modo que percebemos sua 

capacidade de construir o consenso na efetivação dos seus interesses classistas. Quando a 

classe hegemônica era a dos Proprietários de Terras e Escravos havia também essa fração de 

intelectuais representados nos juízes, advogados, militares que atuavam na conquista de seus 

interesses.  

Objetivando fazer uma abordagem ampliada da participação dos Negociantes, enquanto 

sociedade civil organizada, no Estado Imperial do Brasil seguimos o sociólogo grego Nicos 

Poulantzas, que critica as teses que compreendem o Estado ora como Sujeito, ora como Coisa. 

A historiografia que Théo Piñeiro analisa no seu artigo publicado em Estado e historiografia, 

estava dividida quando o assunto era a concepção do Estado; alguns autores compreenderam o 

Estado ou com uma autonomia absoluta (Sujeito) ou como uma instituição inteiramente 

instrumentalizada por uma classe ou fração de classe dominante (Coisa). Entretanto, segundo 

Poulantzas (1980) o Estado é melhor apreendido como uma instituição que “representa e 

organiza a ou as classes dominantes, em suma representa, organiza o interesse político a longo 

prazo do bloco no poder”. Pelo fato de organizar os conflitos políticos existentes em seu seio, 
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fica clara a autonomia (ainda que não absoluta) que o Estado detém, ele não é uma entidade 

passiva como categorizam os autores da concepção Estado-Coisa.  

Ao estudarmos o papel das associações de Negociantes na consolidação do Império brasileiro 

e as medidas que o Estado tomava diante de algumas situações fica claro que ele não é uma 

entidade intrínseca, nem monolítica; comporta em sua estrutura conflitos derivados das 

classes e frações de classes que compõem o bloco no poder e que se articula privilegiando as 

classes dominantes, não de modo automático, mas como uma atitude pautada na autonomia 

que o Estado detém. “[...] sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem portanto os 

interesses da classe dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças 

que faz dele uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento” (Poulantzas, 

1980, p. 147) 

Devido à inserção das classes dominantes no aparelho do Estado ele acaba sendo a expressão 

política, por excelência, desses grupos, como se representasse o interesse político não da 

nação, mas daqueles setores dominantes. Ou seja, ele se articula com o bloco no poder e é 

melhor categorizado como o Estado-relação; Uma relação, ou melhor “uma condensação 

material de uma relação de forças entre classes e frações de classe” (grifo nosso, p. 147). 

Como quando a sociedade civil se articula e cria um organismo deliberativo que a representa 

na esfera política.  

Todavia, vale ressaltar que mostramos esses sujeitos ativos apenas no plano de suas 

percepções em relação a sua posição dentro das complexificações sociais e organizações, a 

princípio, exógenas ao Estado, no caso o Corpo de Commercio, a Sociedade de Assinantes da 

Praça e a Associação Comercial do Rio de Janeiro e não em um sentido revolucionário como 

Gramsci faz nos seus escritos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na elaboração desse trabalho foi fundamental o estudo historiográfico de Théo Lobarinhas 

Piñeiro acerca das associações de Negociantes no século XIX. Sonia Regina de Mendonça 

através da utilização dos conceitos gramscianos, aplicados às classes que disputavam o Estado 

na Primeira República, contribuiu para estudar a sociedade civil não como amorfa, mas como 

articulada e participante do setor político e integrante da classe dominante. 

Observando a participação da sociedade civil na construção do Estado Imperial brasileiro é 

indispensável o conceito de “Estado ampliado” de Antonio Gramsci, este autor representa a 
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fundamentação teórica da nossa análise, por problematizar de forma ontológica o conceito de 

Estado utilizando os planos estrutural e superestrutural, nos quais se desdobram os conceitos 

de sociedade civil, sociedade política, hegemonia, intelectuais e filosofia da práxis. Para 

facilitar a articulação dos conceitos de sociedade civil e política dentro dos respectivos planos 

utilizamos o autor Norberto Bobbio, que embora seja considerado um autor liberal não 

percebemos uma manipulação desses conceitos com matizes liberais. 

Com a conceituação madura de Estado como uma “condensação de relações de forças” de 

Nicos Poulantzas, as fissuras e conflitos inerentes ao próprio Estado ficaram mais evidentes, 

sobretudo com seu conceito de bloco no poder, cuja heterogeneidade de interesses é marcante 

no bloco hegemônico do Estado imperial do Brasil.  

 

CAMINHOS METODÓLOGICOS 

 

Percorrendo um caminho de pesquisa proposto por Théo Piñeiro em seu artigo “As classes 

sociais na construção do Império do Brasil” (2006) aprofundamos a utilização do conceito de 

“Estado ampliado”, para compreender o Estado Imperial brasileiro. Reconhecendo o Estado 

como um organismo que comporta as relações entre classes (dominantes) e que organiza o 

conflito que a luta de interesses gera, privilegiamos em nossa análise a articulação da 

sociedade civil do século XIX em defesa de seus interesses. Encontramos os Negociantes se 

organizando em entidades representativas a fim de obter consistência e influenciar nos 

caminhos do Império, com a honra adquirida por seus membros e os cargos na Câmara e no 

Senado. 

Inseridos nesses aparelhos estatais estavam as classes que disputavam a hegemonia política do 

Império e que, por conseguinte, resultava em contradições que a política do Estado, com sua 

condensação das relações de forças, o converte em uma instância relativamente autônoma, 

que não é um instrumento tampouco um sujeito absoluto, ele é um Estado-relação, como 

categoriza Poulantzas. Para esse marxista, para que algumas classes dominem politicamente 

elas devem estar, necessariamente, inseridas no Estado. Os Negociantes tinham 

representações formais, e foram hegemônicos na mesma proporção em que tinham 

representantes no seio do Estado. Isso significa pensar, lato sensu, a íntima interdependência 

entre estrutura e superestrutura. 

Num sentido mais estrito, pensar sociedade política e sociedade civil implica em entender a 

primeira como instância direta do aparelho do Estado responsável pela legitimação da força e 
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da violência, e a segunda como formadora do consenso, instância privada em que as classes 

não hegemônicas se organizam.  

Existem distintas interpretações e conflitos epistemológicos, sobre essas designações, mas, 

correndo um risco metodológico, procuramos pensar a sociedade civil como meio para 

acessar a sociedade política, mas não totalmente combativas a esta. As classes que serão 

categorizadas nessa concepção (sociedade civil), atuavam numa conjuntura em que não 

“existiam” classes subalternas organizadas, no sentido de posição no mercado, e sim classes 

não hegemônicas, mas com capacidade de disputar uma “guerra de posições” dentro do plano 

estrutural. 
1
Portanto, tentar observar os planos superestruturais, e também, em alguma medida 

suas aproximações e distanciamentos com o plano estrutural, separação feita apenas no 

âmbito analítico, são importantes para pensar como se expressavam as disputas hegemônicas 

das classes dentro do aparelho do Estado Imperial brasileiro, seus mecanismos de força, 

violência e também jurídicos, na elaboração de leis como artifício para a formação ideológica 

e política.  

 

RESULTADOS 

 

Ao estudarmos as relações entre sociedade civil e sociedade política, abarca-se a relevância 

das instituições sociais em reciprocidade com as ideologias, marcadas pela atuação de seus 

representantes na objetificação de seus interesses. Os Negociantes eram representados ante a 

esfera política através de instituições organizadas e coesas, com membros de distintos grupos 

que participavam ativamente da estrutura política. O primeiro club dos homens de negócio foi 

o Corpo de Commercio (1809), cuja representatividade tinha caráter de corporação e era 

isento de regimentos e estatutos. A entidade representativa formal e institucional dos 

Negociantes surgiu em 1834, com a Sociedade dos Assinantes da Praça que prosperou em 

âmbito regional até 1866; em janeiro de 1867 cedeu lugar para Associação Comercial do Rio 

de Janeiro sucessora de seu escopo, passando a representar os Negociantes e outras classes 

ligadas ao comércio em extensão nacional. 

                                                           
1
Em seu livro “O ruralismo brasileiro (1881-1931)” Sonia Regina de Mendonça também utiliza o conceito de 

sociedade civil para compreender as agremiações atuantes no contexto da Primeira Republica, considerando que 

a noção de ruralismo “assumiu um estatuto de movimento político condicionado peloteor liberal excludente do 

sistema vigente, consistindo numa das diemnsões da luta intreclasse dominante, pela inscrição de seus mais 

distintos interesses na ossadura material do Estado” (p. 177).  
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Essas expressões institucionais representam um momento ativo da sociedade civil como 

instância que comporta em sua atuação a relação entre ação e pensamento, que permite à 

classe organizada o acesso à sociedade política atuando progressivamente na elaboração da 

ética do Estado criando uma espécie de weltanschauung que orienta a vontade humana em 

detrimento da percepção de suas condições materiais. Há uma reciprocidade entre estrutura e 

superestrutura observável pelos agentes apenas quando o pensamento articula-se com a ação, 

o que Gramsci designa “filosofia da práxis”. 
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