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O presente e-book ou livro digital para ser mais
assertivo tem a pretensão de explorar temas que do ponto de vista epistemológico traz um delineamento no viés
de várias representações sociais, culturais e políticas,
com intuito de suprir parte da lacuna ainda existente nos
estudos sobre a relação entre educação e as relações socioculturais. Este livro apresenta diversos escritos com
reflexões peculiares e, ao mesmo tempo, posiciona-se de
maneira clara e explícita no âmbito das ciências sociais,
da saúde, humanas e política, que permite agregar, aproximar e associar setores da realidade. Este tem sido um
dos grandes desafios deste século: agregar valor aos debates nos mais diversos campos dos saberes pela incorporação de possibilidades teóricas emergentes.
Em outras palavras, este e-book trata de alguns
aspectos teóricos do comportamento humano que se
encontra em todos os tempos e em todas as sociedades,
partindo do princípio de que se faz necessário considerar
toda a diversidade das relações humanas, de maneira geral, em suas manifestações atuais.
Neste contexto, o maior objetivo desta obra é disseminar estudos e pesquisas que discutam a ciência sob
19
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a ótica multidisciplinar em uma interface com as áreas

Dada à finalidade a qual me propuseram, de prefaciar este livro, esforcei-me por utilizar uma linguagem
clara e acessível, sem prejuízos, contudo, obedecendo às
exigências teóricas do rigor no sentido de entregarmos
nosso livro aos mais variados leitores, esperando que todos
possam encontrar o caminho no âmbito educacional por
diversos ângulos em qualquer perspectiva, pois são os nossos leitores que julgarão se conseguimos o que almejamos.

do conhecimento nas Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Sociais. Não se trata, é claro, de contrapor
a perspectiva do diálogo entre os pares, mas de mostrar
como, no marco de uma abordagem multidisciplinar,
o olhar de cada autor complementa e enriquece outros
olhares com contribuições específicas.
Examinando uma série de questões cruciais, os
autores procuraram expor diversas e até contrárias posições, não eclética, mas criticamente, isto é, sem ocultar

Termino, afirmando que é através do ato de ler que
conquistamos o mundo, os convido a reflexão e a leitura!

sua posição pessoal. As referências bibliográficas, ainda
que sucinta, foi selecionada de maneira a proporcionar

Marco Antônio Nogueira Gomes

aos leitores ampliação ou enriquecimento que o presente
livro lhe oferece, mas também confrontar as ideias nele
expostas e sustentadas com as ideias expostas e sustentadas de outros autores.
Ainda observando o enfoque teórico os autores
aqui convidados a compor o quadro de escritores refugiam-se num neutralismo ético, muito em voga hoje entre
os acadêmicos de certas correntes epistemológicas, mas
igualmente não tem a pretensão de ceder a um normativismo ou dogmatismo ético. Pois, a base destes estudos
é pôr em evidência os lineamentos de uma nova ordem,
aquela de acordo com as necessidades e possibilidades
de nosso tempo contribua para aproximar o ser humano
atual a formar novas conjecturas.
20
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APRESENTAÇÃO

Este e-book é resultado dos estudos do grupo de
pesquisa Estudos Culturais, Representações Sociais e
Biopolíticas - GECREBIO/IFMA Campus São José de Ribamar. Com a proposta de difundir conhecimento e proporcionar ao leitor uma visão interdisciplinar entre as
áreas pesquisadas, este livro abrange ensaios e pesquisas
que tratam sobre envelhecimento, assédio moral, empoderamento feminino, cultura maranhense, educação de
jovens e adultos, assim como as mais diversas áreas contempladas nesta edição.
Neste e-book, contaremos com a colaboração de
pesquisadores vinculados ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Universidade
Federal do Maranhão - UFMA e Universidade Fernando
Pessoa em Porto - Portugal.
Está organizado em 9 (nove) capítulos elaborados
por docentes de instituições de ensino pertencentes aos
Estados do Maranhão, Bahia e propõe um capítulo produzido por uma pesquisadora peruana.
O capítulo 1, “Representações sociais sobre envelhecer e morrer: relações entre memória e luto na velhi22
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ce”, discorre sobre os esforços para simbolizar e elaborar
a perda na velhice a partir do debate teórico alicerçado
nas representações sociais e na memória.

O capítulo 6, “O empoderamento das mulheres:
uma análise a partir da implementação do Pronaf Mulher”, trata sobre o empoderamento da mulher a partir da
implementação do Pronaf Mulher, correlacionando o trabalho com o meio onde vive e as relações de gênero que se
estabelecem nessa troca.

O capítulo 2, “Notas conceituais sobre a Teoria das
Representações Sociais”, propõe a partir das vertentes e
das versatilidades dos estudos em representações sociais
uma revisita ao arcabouço conceitual e às proposições
originais de Moscovici.
O capítulo 3, “A memória e o silenciamento do assédio moral como expressões da precarização social do
trabalho”, discute a memória do assédio moral e suas formas de silenciamento buscando compreender a violência
que ocorre nas relações e nas estruturas de poder hierárquico, simbólico e/ou institucional e que produz desconforto nas relações laborais.
O capítulo 4, “O bumba-meu-boi de orquestra: cultura popular, turismo e espetáculo – um estudo de caso”
traz a memória algumas mudanças que vêm ocorrendo no
folguedo de Bumba-meu-boi do Maranhão em virtude do
crescimento do turismo cultural no estado.
O capítulo 5, “Educação e trabalho no contexto de
reestruturação do capital: a formação da agenda política
e a formulação do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no Governo Lula” analisa a política de educação para a modalidade de Jovens e Adultos desenvolvida durante o governo
Lula com a criação do PROEJA, tomando por base metodológica o ciclo de análise das políticas públicas.
24

O capítulo 7, “A Política de educação bilíngue no
cenário da educação brasileira: uma análise do relatório
sobre a política linguística de educação bilíngue - Língua
Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa”, apresenta a trajetória educacional dos surdos na perspectiva de reflexão
e identificação dos limites apontadas no Relatório sobre a
Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa elaborado em 2014.
O capítulo 8, “Tradução audiovisual na TV UFMA:
uma análise das técnicas e métodos de tradução nas TVs
universitárias” analisa a interdisciplinaridade na execução da técnica de aplicação Teorias da Tradução e Estudos Cinematográficos aplicadas na TV UFMA.
E por fim, o capítulo 9 traz um ensaio sobre a “A
metrópole como metáfora da estética existencial moderna” que aborda a metrópole moderna a partir da uma experiência do vivido em uma estética existencial.
Desejo a todos uma excelente leitura!

Layanne Christinne dos Passos Miguens
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CAPÍTULO 1

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE
ENVELHECER E MORRER: RELAÇÕES ENTRE
MEMÓRIA E LUTO NA VELHICE
Layanne Christinne dos Passos Miguens
Alessandra Souza de Oliveira
Luciana Araújo dos Reis

INTRODUÇÃO
O cerne das representações sociais são as relações
e interações sociais constituídas ao longo da vida, estas,
em associação a um determinado tempo histórico e social, são capazes de estabelecer a identidade coletiva de
um grupo (DANIEL; ANTUNES; AMARAL, 2015).
Destarte, a identidade social negativa em torno da
velhice e do envelhecer, desde os primórdios até a contemporaneidade se mantém viva no imaginário social, do
mesmo modo em que se perpetua a visão pessimista acerca da morte (FARIA; SANTOS; PATIÑO, 2017). Isso porque há um despreparo e receio em falar da morte como
processo natural da vida, principalmente se tratando da
própria finitude, assim, a visão social construída sobre a
27
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morte é a representação do desconhecido, que deve ser

de processos psicológicos provocados pela perda de uma
pessoa amada (SALMAZO-SILVA et al., 2012).

rejeitada (SARTORI; BATTISTEL, 2017).
A tentativa incessante de postergar o envelhecimento pode estar ancorada na fuga em perceber a morte
como uma realidade, sendo esta também social e cultural,
associada ao envelhecer (D’AGOSTINI; CASAGRANDE,
2015). Ainda assim, a consciência da finitude é um aspecto
comum a todos os seres humanos, contudo, a maneira que
cada grupo a desenvolve para se relacionar com a morte
é particular, influenciada por questões histórico-sociais e
culturais (ARIÈS, 2003).
Machado et al. (2016) definem que a forma como
o homem dá sentido à morte e trabalha suas perdas está
ligada à maneira como ele se percebe, à época, ao mundo
em que está incluso e ao que suas vivências permitem.
Por muitos anos, civilizações e filósofos ocidentais
se debruçaram em estudar a temporalidade da vida (SIMAN; RAUCH, 2017). O ser humano passa por perdas desde o nascimento, a começar pela saída do útero, ou seja,
desde a infância à senilidade. Esses processos sempre envolvem possibilidades de novas aquisições (PY, 2004).
Considera-se importante mencionar que a perda
de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode sofrer. Difícil para quem
a vivencia, como também para quem a observa, despertando sentimentos como a impotência por não poder ajudar. A palavra luto é utilizada para indicar uma variedade
28

Para os autores, dentre vários aspectos, deve-se
levar em consideração que o contato com o luto é uma
experiência pessoal, não existindo um padrão e uma sequência considerada normal de recuperação.
Freud (2011, p. 80), define que “se o objeto não tiver para o eu um significado tão grande, reforçado por
milhares de laços, sua perda não se prestará a provocar
um luto”. Dessa forma, um objeto só adquire grande importância se estiver atado a uma série de memórias, de
forma que sua perda coloque em movimento diversos investimentos e encadeamentos psíquicos, colocando em
questão a existência e sobrevivência do próprio sujeito.
Há no luto a exigência de um reordenamento da memória.
Sob a lógica Halbawachiana, a memória busca significados para que ocorra a sua duração; ao rememorar
um determinado acontecimento ou evento, dura o que tem
significado (HALBWACHS, 2013). Nessa perspectiva, entender o processo de formação e reorganização da memória
frente ao luto, mediante o envelhecimento, justifica-se pela
necessidade em compreender como tais relações se concretizam, e quais etapas estão envolvidas nesse processo.
Faz-se prementes estudos que se dispõem em discorrer sobre o processo de finitude e as representações
que foram sendo construídas em torno dessa temática,
especialmente no interior desse grupo social em ascensão, de modo irrefutável e concreto.
29
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Nesse sentido, este capítulo irá percorrer desde o ca-

Já no século XIX, a morte se apresentava numa

ráter histórico ao olhar freudiano do luto e suas interfaces

visão romantizada, baseada nas representações literárias

com a memória, tomando como referência as Representa-

e artísticas do romantismo. A morte no século XX assumiu

ções Sociais que envolvem a morte e o morrer no envelhecer.

a figura de algo vergonhoso, aquilo que deveria ser evitado

O LUTO NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Ariès (2003), partindo de registros históricos,
apresentou as diferentes formas de ritualizar a morte. Na

e que de preferência ocorresse nos hospitais, instituições e
no isolamento. Nesse momento, destacou-se a supressão do
luto, em que as pessoas buscam esconder a manifestação
ou a vivência da dor (SALMAZO-SILVA et. al, 2012).

Idade Média, a morte era concebida como uma despedida,

Doll e Py (2007) reiteram que, apesar de visões

como uma cerimônia pública em que o defunto esperava

contraditórias, historiadores sugerem que todos os mo-

o perdão dos companheiros, parentes, amigos, vizinhos e

delos históricos e sociais concebem a morte com receio e

até crianças podiam participar. Os rituais de morte eram

sofrimento, considerando que o “cuidar” na morte exige

cumpridos com manifestações de tristeza e dor.

uma decisão entre a família e os profissionais.

Para o autor, a morte apresentava diversas repre-

Ariès (2003) denomina esse momento como

sentações. No final da Idade Média, por volta do final do

“domesticação da morte”, tornando o cuidado e o pro-

século XV, a morte de si mesmo era interpretada como

cesso de morrer algo público, na qual a família exerce

algo repulsivo. Desde então, era de praxe o uso de caixões

apenas o papel de expectadora, ou coadjuvante no pro-

de madeira para esconder o corpo.

cesso de tomada de decisões. Esse processo restringe aos

Nesse período, o conceito de vida no cadáver

familiares e aos doentes o direito de cuidar e ser cuidado

era de que o indivíduo morto detinha o poder de curar

por pessoas próximas, ao mesmo tempo em que cria sen-

pessoas doentes através de secreções, unhas e cabelos,

timento de impotência, tristeza, frustração e dor.

sendo comum a utilização destes na confecção de

Ribeiro (2006) afirma que os conceitos sobre a mor-

remédios. É nessa época em que é disseminada a cultura

te estão intimamente ligados à cultura e aos significados e,

de postergação de enterros e incrementados diversos

por isso, deve-se entendê-la como um fenômeno inerente à

ritos e cerimônias, pois se precisava da certeza da morte

vida. Deve-se também levar em consideração a sua relação

do indivíduo para que não corressem o risco de serem

com os aspectos sociais, culturais e econômicos, que so-

enterrados vivos (ARIÈS, 2003).

frem processo contínuo de mudança ao longo dos anos. Por
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esses motivos, deve ser analisada em diversas perspectivas,
como na vivência do luto e a construção de memórias.
Smolka (2000) relata que, no século IV, Santo
Agostinho já explorava, de forma intensa e particular, a
dimensão psicológica da memória, tendo como ênfase a
atividade psíquica da memória. Sua proximidade com a
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Para ele, a memória, de alguma maneira, vai além
da função de depósito. Ela é aguçada em nós como um
despertar, ajudando-nos a recordar de uma pessoa esquecida, tal qual a memória como dependência que é aquela
cuja ainda não dominamos e que, por isso, acabamos nos
tornando dependentes dela (CONKE, 2014).

religião traz em suas obras uma diversidade de concepções

Santo Agostinho afirma que não poderíamos falar

sobre a memória. Nessa perspectiva, é que alguns autores

em sentimentos, como alegria, tristeza, medo, desejo, se

referenciam Santo Agostinho como aquele que antecipou

não recobrássemos na memória não só os sons das pala-

a psicanálise (LACAN, 1998).

vras e as imagens impressas, mas os sentidos que, de algu-

Para ele, a memória surge de forma e modos
distintos. Primeiro, como um lugar passivo, onde depositamos as coisas do passado e as retiramos quando desejamos, como a memória que gravou um verso, um marco
histórico, um versículo bíblico, um som, um ritmo, uma

ma forma, teve acesso em nossos corpos por alguma parte
de nosso corpo, e só podemos trazê-las à tona por força
do nosso espírito, que tem a capacidade de reconhecer as
imagens que evocamos, e que, num instante, nos são apresentadas através da memória (CONKE, 2014).

melodia, e outras criações da linguagem humana, e a

Para David Hume, a experiência é o que dá acesso

memória como sinônimo de recordar que, quando falha,

ao conhecimento, sendo a imaginação protagonista des-

requer a escrita para se ter segurança (CONKE, 2014).

ta etapa. A imagem seria como o “retrato mental” feito a

E é preciso ter em conta que não poderia
existir vontade de recordar, se não houvesse nos refolhos da memória a totalidade ou
pelo menos uma parte do que queremos
nos lembrar. A vontade de recordar não
pode surgir em relação àquilo de que absoluta ou totalmente nos esquecemos, pois
para podermos nos lembrar de alguma
coisa é preciso nos recordar do que está
ou já esteve em nossa memória (SANTO
AGOSTINHO, 2008, p. 33).
32

partir de nossa experiência do mundo, aquilo que vemos
ou ouvimos fica armazenado em nossa memória, podendo não só reconhecer as pessoas, mas rememorar mentalmente sua aparência e sua voz, quando não estão presentes (FERNANDES, 2011).
Ainda, segundo Fernandes (2011), ao evocar uma
imagem, acreditamos que corresponde a algo real, que
exprime a verdade acerca do mundo que conhecemos.
Dessa forma, as imagens estão relacionadas à memória,
33
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mas quando operamos diferentes retratos mentais, como

corpo estabelecemos diferentes formas de ação (SILVA;

em sonhos, estamos exercendo o que propriamente co-

PELLENZ, 2006).

nhecemos como imaginação, o uso da faculdade criativa
por intermédio das imagens.

MEMÓRIA E LUTO

Sobre a óptica da memória, entende-se que esta

A palavra morte traz consigo muitos conceitos e

seja fluente. No entanto, quando existem condições nes-

associações, como a dor, ruptura, interrupção, a melan-

se processo, em decorrência de uma vivência traumática

colia, e constitui o fim absoluto de um ser humano, de um

atrelada à morte, o passado invade a consciência, tendo

animal, de uma planta, de uma ideia e de todo ser consi-

efeito neutralizante e mobilizador.

derado vivente (FRANÇA; BOTOMÉ, 2005).

Afecções psíquicas, em um determinado tipo de

O lugar do luto no envelhecimento é o lugar deter-

acontecimento ocasionado por marcas de memória, an-

minado às múltiplas perdas representadas pela aposenta-

tepõem-se ao fluxo criativo. A essa condição pertencem

doria, a fragilidade do corpo e da mente, a morte de entes

os estados depressivos, que também produzem a inibição,
sendo a memória convocada a reconstituir tal vivência
dolorosa, no intuito de promover uma significação e a reconstrução de uma história.

queridos e amigos próximos, com quem foram compartilhados histórias e experiências de vida. Para a pessoa idosa,
todos esses aspectos significam um intenso processo de luto
vivenciado na velhice (CHERIX; COELHO, 2018), processo

Do ponto de vista Bergsoniano, a memória é vista
como agente na criação de subjetividades em relação ao
corpo. Com o corpo construímos subjetivamente os objetos e as relações com o mundo.
Para ele a imagem é a representação da memória,
pois é através das imagens que extraímos os aconteci-

esse denominado por Kovács (1996) como morte em vida.
Nesse caso, a morte de si perde o teor de acontecimento, desvela a possibilidade real da própria morte e,
em meio à realidade da morte, é dado à vida um novo significado (PINTO; BAIA, 2014).

mentos que configuram nossa forma de relação em socie-

Isso é verdade pelo fato da aproximação com a sua

dade ou com outros objetos, definindo as ações que temos

própria finitude, sentida com o declínio biopsicossocial,

sobre as coisas. Nosso corpo mantém posição privilegiada

típico do envelhecimento, mesmo mediante a autonomia,

em relação às imagens e aos objetos, percebendo-as como

sendo a fragilidade uma realidade vivenciada que ali-

imagem-lembrança ou como imagem-ação, pois com o

menta o medo da morte.
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Durante séculos o homem conseguiu dominar o medo

outro, um processo difícil que, primeiramente, inibe a li-

da morte e traduzi-lo em palavras, permitindo à sociedade os

gação a um novo objeto, uma vez que abandonar o objeto

ritos familiares e a breve melancolia de um fim anunciado e

anterior corresponde a abandonar uma posição de satis-

tratado com dignidade (MEDEIROS; LUSTOSA, 2011).

fação construída; e quanto à recordação, perderá o lugar

Freud (2011), por várias vezes, desejou explicar o

que antes ocupava e permanecerá no sujeito.

estado de perturbação psíquica a partir de uma manifes-

Ao falar sobre luto numa perspectiva freudiana,

tação natural comum a todos os homens, a morte. Em uma

outro fator inerente é quando há a substituição de um ob-

de suas produções acerca da dor de existir, intitulada Luto

jeto por outro, comprovando a perda do vínculo, o que

e melancolia, Freud explica sobre a natureza da afecção

se contrapõe ao objeto na melancolia, que é considerado

melancólica, partindo de um estado normal: o luto.

absoluto, impossibilitando, assim, a elaboração da perda.

Nesse contexto, Freud discute sobre a perda do objeto, representado pela perda de um parente próximo ou

Esse processo também ocorre nos estados depressivos,
dificultando a possibilidade de elaboração.

alguma abstração que ocupa este espaço, e de que forma

Freud (2011) não chega a usar a palavra “depres-

se dá o processo de elaboração do luto. No entanto, em

são”, no entanto, há uma ênfase nas obras de Freud de

outros, surge a melancolia, levando à paralisação do de-

que a depressão não invalidaria a construção do luto,

sejo e da vontade de viver (MACHADO JR, 2018).

como na melancolia, todavia, dificulta a elaboração da

Para Freud (2011), a melancolia é caracterizada
como um “desânimo” profundo, perda do interesse pelo
mundo externo, desilusões no que diz respeito ao amor,
inibição e uma diminuição dos sentimentos de autoestima.

perda (MENDES; VIANA, 2014).
A má elaboração do luto tem sido considerada um
problema de saúde pública, devido ao número de pessoas
adoecendo em função de uma carga excessiva de sofrimen-

Segundo o autor, todos esses traços são relativos

to sem possibilidade de elaboração da dor (KOVÁCS, 2005).

ao luto, com exceção da baixa autoestima que, em termos

Uma multiplicidade de aspectos pode influenciar o

energéticos, caracteriza o empobrecimento do Eu, traço
marcante da melancolia.

tipo, a intensidade e a duração do luto, a saber: aspectos
relativos à qualidade das relações, sejam elas abusivas,

No luto, a realidade da ausência comprova ao Eu

de dependência ou até mesmo de hostilidade, refletem no

que o objeto não existe mais, obrigando o corpo a retirar

vínculo estabelecido com o objeto de perda; já os aspec-

seus investimentos do objeto perdido e a deslocá-los para

tos circunstanciais dizem respeito à contextualização do

36

37

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

processo de perda, se repentina, obscura ou seguida de

episódios que envolvem esse processo. A relação existen-

outros eventos trágicos, que tendem a ser mais dificilmen-

te entre a dificuldade das formações imaginárias deve-

te elaborada; e, por fim, os aspectos relativos ao lugar em

-se, em parte, ao recalque da memória de episódios que

que o sujeito enlutado ocupa em seu meio social, ou seja,

envolvem esse processo de dor, e esse distanciamento da

o quanto sente a sua dor sendo acolhida em seu entorno e

lembrança pode tornar o luto impossível ou interminável

o quanto em sua história psíquica se posicionou diante de

(MENDES; VIANA, 2014).

circunstâncias indesejadas (WORDEN, 2013).

De acordo com Bromberg (1994), o luto não come-

Conhecer o processo de luto em sua complexidade

ça com a morte, mas determina-se a partir das relações

e garantir o manejo desse processo com respeito à subje-

existentes antes da perda, é inferido pelos vínculos esta-

tividade do enlutado são maneiras de se prevenir o luto

belecidos e pelas condições diante da morte. O processo

patológico (KREUZ; TINOCO, 2016).

de composição do luto não significa que não seja marca-

Referente à pessoa idosa na perspectiva freudiana,
há necessidade de um novo investimento libidinal em ou-

do pela dor ou que não exista um esforço de adaptação ao
novo momento.

tros objetos para se processar o luto, de modo não patoló-

Kübler-Ross (2008) descreve em seu livro Sobre a

gico, pois este se vê, na maioria das perdas, sem possibi-

Morte e o Morrer cinco fases enfrentadas diante da possibi-

lidades de objetos substitutivos, em meio ao emaranhado

lidade da morte: a negação, a raiva, a barganha, a depres-

de rupturas que se concretizam nessa fase da vida e dá

são e a aceitação.

lugar ao imenso vazio que se coloca de modo devastador
(CHERIX; COELHO, 2018).

A primeira fase consiste na negação, ao tomar conhecimento de doenças, as pessoas reagem negando o fato,

Essa singularidade que envolve o processo de luto

não acreditando no primeiro momento. A negação não se

na velhice convoca ações tangíveis e precocemente aplica-

trata somente do acreditar na notícia, mas em todos os

das, que possibilitem uma intervenção de maneira extensi-

processos que confirmam a finitude como algo próximo,

va e impeça o luto mal elaborado, e promova um entendi-

tais como exames, laudos e avaliações clínicas são refuta-

mento e ressignificação do sentido de sua própria finitude.

dos. Nessa fase, a negação é um escudo momentâneo para

Isso porque, diante das concepções freudianas, os

se defender da situação de perda e lutar pela vida.

lutos mal elaborados podem desencadear processos de-

Na segunda fase, o primeiro estágio, o da negação,

pressivos, sendo necessário o retorno à recordação dos

assume a consciência de que realmente o fato existe e não
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se pode mudar, dando lugar aos questionamentos, à raiva

estar de saúde das pessoas que vivenciam a perda, sen-

e à revolta. Já na terceira fase, a barganha é enfrentada

do muito comuns os sentimentos de tristeza, isolamento,

como uma negociação, através de acordos reais ou imagi-

humor depressivo, desinteresse, afastamento e desânimo

nários que, por um período curto, acredita-se que o cum-

pelas atividades relacionadas ao trabalho, ao lazer e às

primento de metas levará a estender a vida.

atividades da vida diária. Há também pessoas que são o

Quando se trabalha em uma situação irreversível,

inverso, apresentando hiperatividade, envolvendo-se de-

diante da perda iminente instaura-se a quarta fase, a da

mais em suas ocupações como forma de fuga e evitar o

depressão, acompanhada da angústia e da introspecção.

sentimento de dor.

O humor depressivo, o luto e a melancolia são expressões
afetivas que foram estudadas por Freud, no entanto, na
Psicanálise, a angústia foi investigada com bastante afinco.
Entendida como uma expressão afetiva desprovida
de uma ligação simbólica original, Freud propõe os estados
melancólicos que hoje poderíamos nomear de depressão.
Para Medeiros e Lustosa (2011), a dor psíquica é intensa, pois há o contato nítido com a possibilidade da morte, podendo surgir sentimentos como culpa, insegurança,
tristeza, pesar, isolamento, choro e profunda tristeza.
A quinta e última fase é a da aceitação, que consiste no estado do isolamento. A vontade de lutar cessa
gradualmente, dando lugar à necessidade do descanso.
A aceitação gerada nessa fase não significa perder a es-

O processo para elaboração da perda não envolve
apenas encontrar um objeto substituto, mas as fantasias
que são ativadas com a perda. O processo de luto é, portanto, um redimensionamento das fantasias e defesas do
psiquismo, em busca de um novo equilíbrio.
Viver o luto significa se dispor a experimento da
ruptura, se conformar com a perda do vínculo com o objeto, ainda que não se trate de uma morte real, no sentido
de uma absoluta extinção do objeto em si, ainda que seja
simbólica, podendo ser a dissolução do vínculo com um
familiar, amigo ou até mesmo com a juventude e as mudanças ocorridas no corpo que sofreu a ação do tempo
vivido (MACHADO JR, 2018).

perança de vida, mas não mais temer ou se angustiar ao

Na velhice, portanto, é fundamental ressignificar

entrar em contato com a perda inevitável. Dá-se início à

o sentido do luto, favorecer a rememoração e represen-

elaboração do luto e da separação.

tações dos objetos perdidos, dar sentido ao presente, po-

Bromberg (2000) afirma que a experiência do luto
é um momento potencializador das alterações no bem
40

rém, sem perder de vista o valor do passado experienciado (CHERIX; COELHO, 2018).
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Sendo assim, para além da elaboração do luto, as
reminiscências propiciam a valoração da identidade social
da pessoa idosa, com enfoque nas experiências exitosas
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tela protetora na qual o sujeito ancora suas memórias pra
dar sentindo à perda.
Para Freud, o sujeito precisa se permitir sofrer,

pretéritas para a necessidade do presente (FARIAS, 2015).

chorar e angustiar-se, como parte da elaboração do luto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O luto consiste em identificar a perda de cada elemento

Toda perda convoca o indivíduo a reelaborar um
sentindo diante do acometido, organizando uma rede de
significantes que podem ajudar a processar o luto que se
instala. A morte funciona como operador radical que promove rupturas em aspectos imbuídos de representações
sociais e de investimento individual, portanto, a elaboração do luto passa por questões dialógicas históricas, culturais e sociais, e deve ser tratada sob todos esses aspectos.
Os efeitos diversos que podem envolver a perda e
o misto de sentimentos, como angústia e dor, funcionam
como um processo de construção de resiliência diante da
morte. A dor desarticula a realidade, que precisa ser reconstruída diante desse processo, e desde os primórdios
estudam-se a morte e o luto como um mistério que se desvenda diante da realidade.

e o tempo de duração fluirá conforme a intensidade da
experiência, que é individual.
Para a pessoa que vivencia o seu processo de envelhecimento, portanto, os sentidos das perdas têm uma
conotação de vazio e, mediante o processo de luto, as
diversas barreiras dificultam a ressignificação e transferência do sentido do que se perdeu para outro objeto.
Isso acontece porque, além das perdas serem cumulativas, são de intenso valor simbólico, social, constituintes
do sujeito. Diante dessa realidade, considera ser de fundamental relevância que outros estudos sejam realizados,
na perspectiva de compreensão do luto na velhice e suas
representações sociais, dada a configuração demográfica global do envelhecimento populacional, bem como as
questões históricas e culturais que envolvem o processo
de morte e morrer no Brasil, considerado como entrave

A morte é inominável, e para o sujeito há perda
do sentido radical por aquilo que não se pode simbolizar.
Como forma de refúgio, a fantasia, em inúmeras vezes,
contorna a falta de sentido presente no momento da perda, convocando o sujeito a dar sentidos e simbolização. A
fantasia, nessas etapas, torna-se apaziguadora, mediadora daquilo que não faz sentido no real, e atua como uma
42

para as discussões necessárias sobre o tema.
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CAPÍTULO 2

NOTAS CONCEITUAIS SOBRE A TEORIA DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Carlos Augusto Sousa Dantas
Williane de Fatima Vieira Batista
Luci Mara Bertoni

INTRODUÇÃO
A teoria das representações sociais de Serge Moscovici (2012) procura explicar a socialização, pelos indivíduos comuns, de ideias e noções produzidas pelo universo reificado da ciência, fortalecendo o estudo psicossocial
no âmbito da Psicologia Social.
A história da Psicologia Social moderna revela
o esforço de consolidação da abordagem psicossocial
para o estudo das estruturas psíquicas e societais. Santos (2005), explica que a Psicologia Social moderna se
desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, onde a
psicologia estava, em um primeiro momento, debruçada
sobre o comportamento humano, dada a predominância
da corrente behaviorista e, em seguida - pela migração de
cientistas da Alemanha e da Áustria para os EUA por ocasião da eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa
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-preocupada em debater a consciência, em lugar do com-

da teoria das Representações Sociais foi um processo de

portamento humano, discutindo os processos subjacentes

renovação da Psicologia Social. A teoria das Represen-

à mentalidade do indivíduo, e, por conseguinte, restrin-

tações Sociais aproxima-se da vocação primeira da psi-

gindo o campo de investigação da disciplina ao destacar

cologia social, a interdisciplinaridade, não cabendo, na

o indivíduo como foco de seu estudo. Se, por um lado, o

psicologia, como simples subdisciplina, melhor sendo en-

estudo das representações sociais estava aprisionado na

carada como a vertente alternativa da Psicologia Social,

Psicologia, de modelo behaviorista, por outro, deveria se

pontua Jesuíno (2004).

libertar também em meio às Ciências Sociais, cujo modelo
marxista era apegado a uma explicação mecanicista das
estruturas sociais (JODELET, 2001).

Do conflito entre um conhecimento avalizado pela
ciência e a interpretação prática deste pelo senso comum,
nascem as representações. Nesse sentido, Moscovici (1979)

Conforme Santos (2005), os psicólogos sociais

empreendeu sua pesquisa embrionária da teoria, estudan-

americanos encetam interesse pela cognição social, in-

do a popularização, pela mídia, na sociedade francesa, de

vestigando a percepção social e a relação com o outro

noções elaboradas pela ciência psicanalítica. A pertinên-

na dimensão psicológica do indivíduo, mediante à aná-

cia do pensamento moscoviciano, cada vez mais impor-

lise das informações que este tem sobre o outro, passan-

tante de ser estudado em razão da aceleração da media-

do a conceber o indivíduo como uma máquina imper-

ção da realidade – causada em grande parte pela difusão

feita. Esta última denominação se dá porque admite, em

dos meios de comunicação de massa – deu novos fôlegos

seu processamento, informações de um saber “menor”,

para a teoria, garantindo ainda hoje o dinamismo de seu

“popular”, contrário à perspectiva da lógica formal das
ciências humanas e outras ciências, segundo a qual o
raciocínio pré-lógico evoluiria até o lógico-formal, tor-

estudo, desdobrando-a em diversas vertentes e seus respectivos expoentes, a saber: a) Cultural – Denise Jodelet,
b) Estrutural – Abric, e c) Societal – Willem Doise.

nando necessária, então, a oposição moscoviciana a tal

A variedade de vertentes e a versatilidade dos estudos

prerrogativa da Psicologia Social “do indivíduo”, o que se

em representações sociais, ainda que prezem pela especifi-

deu na emergência da teoria das Representações Sociais.

cidade de estudar tal ou qual abordagem da teoria, sempre

Como afirma a autora supracitada: “Moscovici opõe-se à

recorrem ao arcabouço conceitual elaborado por Moscovi-

natureza individual da psicologia social e busca resgatar

ci, tornando-se fundamental uma revisita constante às pro-

as dimensões culturais e históricas na pesquisa psicosso-

posições originais deste autor. Por esse caminho, tivemos

cial” (SANTOS, 2005, p.17). Assim, o resultado da erupção

como objetivo geral deste trabalho apresentar algumas no-
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tas conceituais sobre a Teoria das Representações Sociais.

divisão da realidade, enquanto nas sociedades primitivas

Desta forma pensamos contribuir para a movimentação da

de universo dividido entre sagrado e profano estas esferas

teoria e a inspiração de novos estudos nela pautados.

de conhecimento eram incomunicáveis entre si e dotadas

DE CONCEITO A FENÔMENO - AS REPRESENTAÇÕES
COLETIVAS SOB A ÓTICA MOSCOVICIANA

de estruturas bem sedimentadas, na atualidade, a cisão é
outra: o universo reificado e o universo consensual contrastam, respectivamente, a esfera científica dos peritos

A teoria das Representações Sociais foi proposta

e especialistas com aquela do senso comum, na qual os

por Serge Moscovici, em 1961. Este psicólogo social rome-

indivíduos não precisam obedecer a uma hierarquia de

no, naturalizado francês, à medida que lançou suas bases

competências para falar em nome do grupo de pertença.

conceituais e metodológicas constituiu um novo paradig-

Ademais, no universo consensual nascem as representa-

ma no âmbito da Psicologia Social, o estudo das repre-

ções sociais, porém nele não se sedimentam em virtude

sentações sociais como um fenômeno, quando até então

das inovações ou reconstituição do senso comum, acele-

as representações eram estudadas como um conceito, em

radas, sobretudo, pela atuação dos meios de comunica-

ciências como a Antropologia e a Sociologia (MOSCOVICI

ção de massa (MOSCOVICI, 2012).

[2000] 2012). No âmbito das Ciências Sociais, a sociologia
durkheimiana ofereceu a Moscovici as bases para pensar
o conceito de representações sociais na modernidade, isto
é, atualizar a concepção “coletiva” das representações.
Entre o pensamento durkheimiano e o de Moscovici, dezenas de anos e transformações operaram uma complexificação da sociedade. “Não podemos, então como queria
Durkheim, dar conta da psicologia tanto dos povos ‘primitivos’ como dos ‘civilizados’ em termos dos mesmos processos de pensamento” (MOSCOVICI, 2012, p. 186).

Como dito, Moscovici foi influenciado pelas ideias
do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), no que
diz respeito ao conceito de representações coletivas elaborado por este sociólogo, e chegou a argumentar que
foi para atender aos anseios deste último, quanto à ausência de uma teoria do conceito de representação e dos
fenômenos a ela relacionados, que Moscovici criou a sua
teoria. Todavia, nos estudos expressos por Durkheim, há
uma distinção entre representações individuais e representações coletivas. Seu principal argumento é, que assim

Os processos compositores do conhecimento, na

como as “representações individuais, produzidas pelas

atualidade, atuam em universos diferentes daqueles re-

ações e reações permutadas entre os elementos nervo-

fletidos pela sociologia durkheimiana. Desse lado, consi-

sos”, não são inerentes a tais elementos, “as represen-

dera Moscovici (2012), todo conhecimento pressupõe uma

tações coletivas, produzidas pelas ações e reações per-
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mutadas entre as consciências elementares das quais é

lados pela psicologia individual, dentre eles, a descrença

feita a sociedade”, não são inerentes a estas consciências

na existência de realidades psíquicas exteriores aos indiví-

(DURKHEIM, 1970, p. 38). Isto é, a independência e ex-

duos e o oferecimento de explicações psíquicas para fenô-

terioridade relativa das representações coletivas em re-

menos sociais. Contudo, Durkheim pavimentou, também,

lação ao seu substrato - a sociedade - assemelham-se à

o solo para que a psicologia dirigisse um estudo social do

relação entre uma função e um órgão, a primeira depende

indivíduo, aproximando-o da sociedade. Nessa direção,

do segundo, dele se origina, mas é distinta:

em uma perspectiva psicossociológica, Moscovici, 2012) vai

[...] uma vez que uma primeira base de representações assim se constitua, elas se
tornam, pelas razões que apresentamos,
realidades parcialmente autônomas, que
vivem uma vida própria. Têm o poder de
se atrair, de se repelir, de formar entre si
síntese de toda espécie [...] as representações novas [...] têm como causas próximas
outras representações coletivas, [...] É na
evolução religiosa que se encontram, talvez, os exemplos mais expressivos desse
fenômeno (DURKHEIM, 1970, p. 44).

Celso Sá (1995, p. 21) explica que Durkheim, ao conceituar as representações coletivas, “[...] procurava dar
conta de fenômenos como a religião, os mitos, a ciência, as
categorias de espaço e tempo etc. em termos de conhecimentos inerentes à sociedade”. Abrangendo, assim, formas
muito amplas de conhecimento. A construção de tal no-

além do termo representação coletiva de Durkheim, o que
para ele tinha um caráter mais fixo, preferindo o termo, social, ao enfatizar a qualidade dinâmica das representações,
reduzindo-as a modalidades e funções específicas.

FINALIDADES E FUNÇÕES DO FENÔMENO
REPRESENTACIONAL
As representações sociais são identificadas como
elo de associação que nos liga uns aos outros, através das
influências sociais de comunicação. Para Moscovici (2012,
p. 46), “as representações devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já
sabemos”, com as funções de convencionalizar o que encontram, seja um objeto, pessoa ou acontecimentos, bem
como, prescrições:

ção, por Durkheim ([1924] 1970), visou conferir autonomia

[...] isto é, elas se impõem sobre nós com

científica à sociologia, reservando a ela o estudo da “vida

uma força irresistível. Essa força é uma

representativa do indivíduo” (DURKHEIM, 1970, p. 47), dos
fatos sociais enquanto coisas exteriores à consciência dos
indivíduos, em grande parte, devido aos equívocos insta54

combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a
pensar e de uma tradição que decreta o que
deve ser pensado (MOSCOVICI, 2012, p. 36).
55
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Moscovici nos leva às atividades representativas

Assim, como afirmam Jodelet (2001) e Wagner

dos sujeitos que partilham as mesmas experiências so-

(1998), as representações sociais são concebidas como

ciais, sob as mesmas condições. Uma vez que as represen-

processo e produto. Por um lado, são processos de co-

tações são partilhadas “elas são repensadas, re-citadas,

municação em desenvolvimento nos grupos sociais e,

e re-apresentadas” (MOSCOVICI, 2012, p. 37). Isso se dá

por outro, são resultados deste mesmo processo. À luz da

porque o sujeito neste caso, “não é um simples processa-

teoria moscoviciana e dos estudos dos autores supraci-

dor de informações externas ou produto de uma realida-

tados, ponderamos que esta atividade somente é possível

de exterior a ele”, mas um sujeito ativo, construtor da rea-

em grupos e sociedades em que o discurso social inclua a

lidade e nela construído, é o que explica Maria de Fátima
de Souza Santos (2005, p. 17).
A autora supracitada nos esclarece que as representações sociais dizem respeito ao conhecimento produzido
no senso comum, mas não a qualquer conhecimento e sim
aqueles que são compartilhados, articulados, constituindo-se verdadeiras teorias acerca de determinados objetos
sociais. Portanto, ao nos referirmos à Teoria das Represen-

comunicação, seja de pontos de vistas compartilhados ou
divergentes. Wagner (1998) pontua, ainda, que o discurso
e a comunicação fomentadores do fenômeno representacional são aqueles desenvolvidos no interior de grupos
“reflexivos” – aqueles onde os membros reconhecem seu
pertencimento ao grupo, dispondo de critérios de afiliação que ao mesmo tempo lhes permite discernir outros indivíduos também pertencentes a ele. Bem como, é necessário que o discurso grupal seja público, para que todos os

tações Sociais, nos deparamos com um modelo teórico, um

membros participem do processo de recepção e produção

conhecimento científico que estuda um fenômeno espe-

do conhecimento do senso comum (WAGNER, 1998).

cífico e delimitado, pois sempre visa explicar e/ou compreender a construção do conhecimento leigo, das teorias
do senso comum. Neste mesmo sentido, Wagner (1998, p.
3-4) havia afirmado que as representações sociais são:
[...] conteúdo mental estruturado – isto é,
cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico –
sobre um fenômeno social relevante, que
toma a forma de imagens ou metáforas,
e que é conscientemente compartilhado
com outros membros do grupo social.
56

Com base nos pressupostos de Moscovici, Jodelet
(2001, p. 22) expressa as representações sociais como sendo
“[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborada
e partilhada, tendo um objetivo prático e concorrendo à
construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Segundo Jodelet (1984, p. 273) o social manifesta-se
no “contexto concreto em que se situam os indivíduos e os
grupos, na comunicação estabelecida entre eles”, nos marcos onde apreendem sua bagagem cultural, “nos códigos,
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valores e ideologias” que acompanham as posições que o
indivíduo ocupa na sociedade. A autora supramencionada
nos explica que o fenômeno das representações sociais facilita a comunicação entre os membros de um grupo, orientando suas ações e sua maneira de lidar com a realidade.
Sendo o processo criador de representações sociais engendrado na interação das relações e comunicações, as representações são originadas com o propósito
de transformar o não familiar em familiar, ou seja, tornar
conhecido aquilo que causa estranheza, o desconhecido.
As representações que nós construímos são sempre o resultado de um esforço constante de tornar comum algo
que é incomum (MOSCOVICI, 2012). Em toda interação
social, em algum momento, o não familiar aparece, mas
como a ausência de sentido nos traz incômodo, busca-se
então uma representação para assimilar com normalidade a estranheza do objeto novo.
Moscovici (2012), ao nos apresentar a finalidade
das representações, aponta para duas funções: contribuir
com os processos de formação de condutas e orientar as
comunicações sociais. Na mesma linha de raciocínio, entende Jean Claude Abric (2001), as representações atuam
como um guia para nossas ações, funcionando como um
sistema de interpretação da realidade ao reger nossas relações. Para o autor supramencionado, as representações
possuem quatro funções, descritas a seguir:
[...] funções de saber: permitem compreender e explicar a realidade [...]; funções
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identitárias: definem a identidade do grupo
além de salvaguardar a sua especificidade
[...]; funções de orientações: guiam comportamentos e práticas[...]; funções justificatórias: permitem justificar a posteriori as
tomadas de posição e comportamentos[...].
(ABRIC, 2001, 15-17, tradução nossa).

A identificação de tais funções, conforme Abric
(2001), é fundamental para compreender a lógica dupla
(sociocognitiva) das representações sociais, acessando
seus componentes cognitivos – os processos psicológicos
do sujeito - e sociais - as condições sociais em que são
transmitidas e elaboradas.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Além de conhecer as funções das representações
sociais é importante também estudar a sua estrutura.
Nesse sentido, nos estudos de Moscovici (2012) são descritos dois processos geradores de representações sociais:
ancoragem e objetivação.
O primeiro processo consiste em ancorar ideias estranhas e colocá-las em um contexto familiar (MOSCOVICI,
2012). A ancoragem, dessa forma, busca um conjunto de significados pré-existentes no conhecimento social e recordados nas memórias comuns do grupo para classificar e dar
sentido ao objeto defrontado. Assim “[...] a representação
iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem”
(MOSCOVICI, 2012, p. 46). De acordo com Sá (1995), ancorar
corresponde à função de duplicar uma figura por um sentido, interpretar o objeto em um contexto inteligível.
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Segundo Santos (2005, p. 32), a ancoragem carac-

representações são ancoradas, bem como a linguagem e

teriza-se, “pela inserção do objeto num sistema de pensa-

símbolos utilizados pelos indivíduos para objetivar o con-

mentos preexistentes, estabelecendo uma rede de signifi-

teúdo ancorado revelam seu substrato social, qual seja, os

cações em torno do mesmo”. A autora corrobora, assim,

valores, instituições, experiências e conhecimentos cons-

com o pensamento moscoviciano ao descrever a referida

truídos e compartilhados por tais indivíduos no cotidiano

atividade como um processo que transforma algo desco-

das relações grupais:

nhecido em algo conhecido. Vejamos, pois, que é por meio
de comparações com categorias existentes e já conhecidas que esse processo ocorre.
A objetivação, por sua vez, é o processo que permite
identificar os elementos que dão sentido a um objeto abstrato, por meio de figuras, em busca de sua naturalização,
ou seja, “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma
ideia, ou ser imprecisos; é reproduzir um conceito em uma
imagem” (MOSCOVICI, 2012, p. 71-72). Olga Ordaz e Jorge
Vala (1997) a interpretam como o processo pelo qual as representações adquirem materialidade. Assim, este processo torna concreto o que antes era apenas abstrato:
Objetivação une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida
primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação
aparece, então, diante dos nossos olhos
(MOSCOVICI, 2012, p. 71).

Na objetivação, percebe-se como um indivíduo materializa uma ideia abstrata em
função tanto de sua própria experiência e
criatividade pessoal, como das normas e
valores sociais. Também se pode observar
um esquema figurativo de uma ideia desenvolvido por um grupo. Mediante o processo
de ancoragem, todo o novo elemento vai ser
interpretado pelo indivíduo de acordo com
um quadro de referência anterior, que é,
em grande parte, um contexto cultural ou
social, dado pelos grupos ou instituições a
que pertence (ALBA, 2014, p. 533).

Sendo o processo de familiarização, o mote para a
constituição de representações sociais, alerta Moscovici
(2012), a origem destas pode ser desvelada por meio da identificação da característica não familiar que o impulsionou.

AS ABORDAGENS DA PESQUISA
EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Segundo Martha de Alba (2014), o estudo dos pro-

A teoria das Representações Sociais desdobrou-se

cessos pelos quais as representações sociais são criadas

em uma diversidade de vertentes analíticas. Os pressupos-

permite observar a relação dialética entre o social e o in-

tos e as proposições primeiras feitas por Moscovici são re-

dividual, pois a demonstração dos marcos nos quais as

conhecidas em todas as vertentes da pesquisa em repre-
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sentações, que se diferenciam, contudo, quanto ao foco da

nível dos mecanismos criadores de representações (anco-

abordagem. Nesse sentido, Celso Pereira de Sá (1998) di-

ragem e objetivação), e o nível das dimensões das repre-

ferencia três abordagens além da moscoviciana e comple-

sentações relativas à formação da conduta, isto é, o estu-

mentares a esta: a abordagem cultural, iniciada por Denise

do da difusão de opiniões, da propagação de atitudes e da

Jodelet, a abordagem societal, de Willem Doise e a aborda-

propagação de estereótipos (JODELET, 2001).

gem estrutural, capitaneada por Jean-Claude Abric.

Jodelet (2001) elenca três particularidades da noção de representações sociais, marcantes na observação

ABORDAGEM CULTURAL
Esta abordagem, despontada por Denise Jodelet, é
segundo Sá (1998) a mais fiel à ênfase teórica de Moscovici,
por demandar uma ampla descrição dos fenômenos representacionais, e assegurar a elaboração e desenvolvimento
constante da teoria. Uma das características desta abordagem é o privilégio dos suportes pelos quais as representações são veiculadas, isto é, os discursos, comportamentos e
práticas das pessoas e grupos que veiculam as representações, bem como os registros documentais e materiais onde
estão institucionalmente fixadas, e ainda, os sentidos imprimidos as representações pelos meios de comunicação
de massa, enfim, os suportes nos quais as representações
se apoiam para circular no cotidiano (SÁ, 1998).

de seu campo de pesquisa, a vitalidade, a transversalidade
e a complexidade; a primeira diz respeito à resistência da
noção frente à latência de seu período de desuso, quando do seu lançamento por Moscovici, à intensificação do
seu uso após o enfrentamento de obstáculos epistemológicos levantados pelas Ciências Sociais e pela Psicologia,
e ainda à fecundidade da noção, responsável por abrir um
leque de perspectivas e interpretações conceituais nos
estudos que a emprega; a transversalidade, por sua vez,
refere-se justamente ao aproveitamento da noção de representações sociais pelas mais diversas disciplinas – da
Antropologia à Sociologia e a História – devido sua interface entre o psicológico e o social; por fim, a complexidade compreende a implicação mista na estrutura repre-

A abordagem cultural acentua a observação das

sentacional de aspectos cognitivos e do aparelho psíquico

condições de emergência das representações sociais,

junto a aspectos sociais, do sistema social e da interação

dedicando-se ao estudo da comunicação social interin-

entre os grupos, além da linguagem e da comunicação.

dividual, institucional e midiática, observando, tal como
Moscovici, a incidência da comunicação em três níveis,

ABORDAGEM SOCIETAL

o nível do aparecimento de uma representação (analisa a

A perspectiva societal da teoria das representações

dispersão da informação sobre o objeto representado), o

sociais, proposta por Willem Doise, centra-se na pergun-
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ta quem sabe uma representação e de onde sabe, a partir

ções de um grupo, destacando seu componente ideológico

da posição social dos indivíduos e grupos (SÁ, 1998), e por

como vetor de significação e diferenciação social.

isso destaca os aspectos coletivos e ideológicos do fenômeno representacional. Segundo Sá (1998), a ancoragem é
diretamente ligada por Doise à classe social em que emergiu a representação, ou seja, interpretam-se os conteúdos
preexistentes na memória, que o indivíduo utiliza para familiarizar-se com o estranho, como o resultado da inserção e da posição ocupada pelo indivíduo na sociedade.

O quarto nível de análise da abordagem societal
realça, então, o elemento diferenciador em meio à coesão
social implicada na noção de representação social. Desse
lado, explica Sá (1998), é comum pensar a afinidade social
das representações sociais como um consenso, enquanto para Doise, esta afinidade é garantida por princípios
gerais que organizam o pensamento e o comportamento

O aspecto societal conferido à abordagem por Doi-

do grupo, restando a possibilidade dos indivíduos de uma

se refere-se, segundo Ângela Maria Almeida (2009), à ten-

mesma posição social manifestarem tomadas de posição

tativa de conectar o estudo dos aspectos individuais e co-

diferentes sobre um mesmo objeto.

letivos, estabelecendo uma relação entre os processos que
orientam os indivíduos na dinâmica social (o sistema de

ABORDAGEM ESTRUTURAL

pensamentos e crenças grupais) e o efeito desses proces-

Liderada por Jean-Claude Abric, a abordagem es-

sos na organização e funcionamento cognitivo do indiví-

trutural focaliza a organização e o conteúdo das repre-

duo. A autora supracitada evidencia quatro níveis de aná-

sentações, interessando-se pela dinâmica na qual as re-

lise que devem ser integrados na abordagem societal: um

presentações transformam-se e variam de acordo com a

nível dedicado aos processos intraindividuais, que analisa

diversidade dos grupos. Moscovici também havia consi-

a organização, pelo indivíduo, da sua experiência social;

derado que a representação é um conjunto organizado,

um segundo nível abordando os aspectos interindividuais

constituindo a novidade da abordagem estrutural a de-

e situacionais, em que se verifica na interação social os

monstração da organização interna das representações.

princípios que explicam a dinâmica social; o terceiro ní-

Nesse sentido, Abric (2001), argumenta que a represen-

vel voltado para os processos intergrupais, apto à análise

tação social é composta de um núcleo central – rígido e

das diferentes posições ocupadas pelos indivíduos na so-

pouco afeito a transformações – e de elementos perifé-

ciedade, e à verificação da influência dessas posições nos

ricos – suscetíveis a mudanças. Os elementos periféricos

dois primeiros níveis; e o quarto nível, societal, no qual são

mudam enquanto o núcleo central de uma representação

focalizados os sistemas de crenças, regras e representa-

tende a permanecer o mesmo, o que salienta a periferia
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das representações como protetora das representações
sociais, pois garante a manutenção de antigas crenças e
pensamentos coletivos, aparentando, ao mesmo tempo
variar de um grupo para outro.
A análise de uma representação e de seu funcionamento, para os adeptos da vertente estrutural, consiste
na dupla identificação do conteúdo e da estrutura de uma
representação, e ainda a explicação de como os elementos constitutivos da representação são hierarquizados ao
redor do núcleo central (ABRIC, 2001).

O FENÔMENO REPRESENTACIONAL COMO OBJETO
DE PESQUISA
Ao iniciarmos uma pesquisa orientada pela teoria
das Representações Sociais, é importante salientarmos
que há diferenças entre o fenômeno de representação
social e o objeto de pesquisa. Para isso, Celso Pereira Sá
(1998), em seu livro, intitulado A construção do objeto de pesquisa em representações sociais, explora a noção de objeto de
pesquisa, diferenciando-a do fenômeno representacional.
O objeto de pesquisa é construído a partir do fenômeno de representação social e não uma réplica dele (SÁ,
1998). Uma vez escolhido o fenômeno em representação
social, não quer dizer que o objeto da pesquisa automaticamente fique estabelecido. Em suas palavras:
Os fenômenos de representação social são
caracteristicamente construídos no que
Moscovici chamou de universos consen66
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suais de pensamento. Os objetos de pesquisa que deles se derivam são tipicamente
uma elaboração do universo reificado da
ciência (SÁ 1998, p. 22).

Em outras palavras, devemos buscar os requisitos
conceituais para dar uma fundamentação teórica consistente à elaboração do objeto da pesquisa.
Outro ponto relevante é a finalidade dos estudos
em Representações Sociais. Ela serve para delimitar e
selecionar as dimensões do fenômeno, tendo como pretensão a viabilidade e relevância da pesquisa. E, na busca
pela delimitação, baseado nas premissas de Jodelet (2001),
nos adverte Sá (1998), não podemos esquecer a proposição teórica pela qual se deve considerar, simultaneamente, o sujeito e o objeto das representações alvo do estudo:
[...] uma representação social é sempre de
alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto). Não podemos falar em representação
de alguma coisa sem especificar o sujeito
– a população ou conjunto social – que
mantém tal representação (SÁ, 1998, p. 24).

Assim, é importante que o pesquisador delimite não
apenas o objeto da representação e caracterize o grupo no
qual elas são produzidas e compartilhadas, mas que compreenda também o contexto no qual estão inseridos os indivíduos e a relação estabelecida por estes com o objeto
representado, afinal, a compreensão das representações
como uma forma de conhecimento prático demanda a demonstração da utilidade destas na atuação social do grupo.
67
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Na escolha do objeto e do grupo a ser pesquisado

descobrir, por exemplo, a influência do senso comum no

é interessante denotar ainda a bifurcação do estudo das

pensamento destes psicanalistas, estaríamos, do ponto de

representações sociais, pois além da vertente clássica que

vista analítico, nos posicionando em outra extremidade

sugere ao pesquisador a análise da popularização no uni-

do fenômeno representacional.

verso consensual de conceitos e ideias produzidas pela
ciência, é possível dirigir o estudo ao movimento inverso,
pelo qual representações sociais são transportadas para
a esfera reificada ou elaboradas em seu seio, adquirindo
voz em profissionais desta última esfera sem perder, contudo, sua essência de senso comum (MOSCOVICI, 2012).
Dito de outro modo, nem sempre a ciência é tão científica,
ou ainda, a força do senso comum penetra também os espaços reificados. Os indivíduos que teorizam em reuniões
informais – nas ruas, nos bares, entre amigos – sobre os
fenômenos da vida cotidiana, não conseguem desvencilhar-se das representações compartilhadas com a sociedade simplesmente porque encerrada a reunião informal
retornam para o universo profissional onde sua competência científica é exigida (MOSCOVICI, 2012). Em suma,
o homem comum, mas também os cientistas e doutores
produzem representações sociais.

A importância de se posicionar nesta outra extremidade se deve a consideração moscoviciana segundo
a qual a era das representações que vivemos é marcada
pela tendência à proliferação de profissões do senso comum: “ideólogos, popularizadores da ciência ou sacerdotes, isto é, os representantes da ciência, culturas ou
religião (MOSCOVICI, 2012, p.40)”, que desintencional
ou propositalmente criam e transmitem representações,
sendo uma característica do desenvolvimento social, que
esta atividade se torne cada vez mais sistemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das pesquisas encetadas sob à luz da teoria
das Representações Sociais, é possível alcançar o conhecimento produzido pelos indivíduos e grupos sobre objetos
elaborados no universo das ciências, mas presentes em seu
cotidiano. Tanto o estudo das funções das representações

Embora tratem de movimentos imbricados, essa

quanto de sua estrutura, ressaltam a dupla lógica com a qual

bifurcação ressalta uma diferença no ponto de vista ana-

o conceito de representações sociais opera, qual seja, a con-

lítico, na escolha do grupo e do fenômeno representacio-

sideração cognitiva do sujeito que elabora e compartilha

nal sob o qual o pesquisador repousa sua lupa. Podemos

uma representação, e a consideração social acerca das de-

pesquisar a socialização de teorias científicas por outras

terminações e influências sociais na maneira como este in-

esferas da sociedade tal como Moscovici (1979) fez em re-

divíduo elabora e compartilha a realidade representada. O

lação à psicanálise, mas, se por outro ângulo, queremos

reconhecimento da via bilinear na qual caminha a teoria das
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representações sociais permite então afirmar a defesa mos-

ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira. Abordagem societal
das representações sociais. Sociedade e estado. v. 24, n. 3.
Brasília, 2009, p. 713-737. Disponível: <http://www.scielo.
br/pdf/se/v24n3/05.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2019.

coviciana de uma interface do olhar psicológico e sociológico sobre a construção da realidade.
Como explicitado, a teoria proposta por Moscovici
fundamentou o surgimento de abordagens diversas e, ao
mesmo tempo, complementares a ela. Sendo o precursor
na explicação dos processos criadores de representações
sociais - ancoragem e objetivação – o psicólogo social romeno esculpiu as bases que ligam as vertentes mais atuais
da teoria. A superposição das lentes Estrutural, Cultural
e Societal, enquanto prismas diversos da teoria das RS
mergulha o pesquisador no oceano de complexidades do
fenômeno representacional. Nesse ponto, vale lembrar, o
conceito de representações sociais elaborado por Moscovici atualiza o conceito de representação coletiva de
Durkheim em virtude do reconhecimento das mudanças
operadas na estrutura de pensamento da sociedade atual
mais complexa que as de outrora.
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CAPÍTULO 3

A MEMÓRIA E O SILENCIAMENTO DO
ASSÉDIO MORAL COMO EXPRESSÕES DA
PRECARIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO
Sarah Patrícia Aguiar e Silva Omena

INTRODUÇÃO
O assédio moral no ambiente de trabalho é um fenômeno social tão antigo quanto o homem, e na sociedade
capitalista e globalizada do século XXI emerge como uma
relevante questão pública. É importante destacar que o
avanço tecnológico se tornou um forte aliado da disseminação de informações e do acesso aos meios de denúncia.
Desse modo, é grande a preocupação de legisladores, dos
organismos internacionais de direitos humanos e de profissionais da saúde e do direito, em identificar, prevenir e
reprimir o assédio moral (BRASIL, 2011).
Esse artigo pretende discutir a memória do assédio moral e suas formas de silenciamento como expressões da precarização social do trabalho, embasado nas
manifestações orais de servidores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). O
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estudo trata dos questionamentos sobre assédio moral no

ções ao longo do tempo e configura não apenas um regis-

trabalho, alicerçado na compreensão de que esse tipo de

tro histórico dos fatos, mas também uma combinação de

violência encontra guarida nas estruturas de poder hie-

produções sociais passadas, com elementos significantes

rárquico, simbólico e/ou institucional, produzindo des-

da vida social presente, reconstruída permanentemente.

conforto nas relações laborais.

Halbwachs (2006) conceitua a memória como

Diante desse propósito, torna-se necessário co-

um fenômeno coletivo ancorado em grupos de referên-

nhecer o significado de assédio moral, compreender de

cia, uma vez que o seu aspecto social está imbricado aos

que forma ele é percebido pelos indivíduos e reconhecer

acontecimentos. É importante enfatizar, contudo, que

que a prática do assédio moral perpassa pelas relações la-

o ato de recordar se inicia no indivíduo, membro de um

borais na medida em que os indivíduos estabelecem dis-

grupo social, permitindo a sobrevivência de um conjunto

torções entre as práticas oficiais e as informais, aumen-

de valores e experiências que solidificam os laços afetivos

tando as disparidades.

de seus membros.

O estudo apresenta o conceito de assédio moral no

Entretanto, não se concebe a memória sem o tra-

ambiente de trabalho, a interdependência com a memória e

balho e a vida, uma vez que sobrevive enquanto for ne-

o silenciamento e sua reciprocidade com as relações de po-

cessária à reprodução do passado, pois o ato de aprender

der, como também discorre sobre o resultado do material

e de lembrar é indispensável à formação da consciência.

coletado durante a aplicação da técnica de grupo focal com

Social ou compartilhada, é resultado da interpretação de

servidores técnico-administrativos e docentes da Instituição.

eventos e processos até tornar-se dominante e justifica-

A MEMÓRIA DO ASSÉDIO MORAL E AS FORMAS DE
SILENCIAMENTO
A memória é um campo de estudo vasto e multidisciplinar, que se propõe entender de que maneira o indivíduo é moldado pelo passado, consciente ou não, tendo em
vista a produção ou a reprodução de comportamentos.

dora, contextualizada e preservada, conforme a ideologia
e a imaginação vigentes.
Há de se considerar que a memória presente na
sociedade capitalista é construída com opiniões ideológicas alienantes incorporadas à consciência, que consubstanciam as ideias da classe dominante. Tal fato reforça o controle e a dominação, visto que não se separa

Construída por meio das relações pessoais, valores

a memória compartilhada da lógica do capital: acumular

e experiências adquiridas, a memória sofre transforma-

e reproduzir. Segundo Medeiros (2015), a memória social
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ou compartilhada do trabalhador é a memória da exploração, do seu rebaixamento à categoria de objeto e da sua
atividade à categoria de mercadoria.

fonte de dignificação do homem, sendo considerado fun-

Desse modo, é necessário analisar os efeitos silenciadores sobre a memória, os quais trazem à lembrança
outras versões de um mesmo acontecimento. Segundo
Namer (1987), as atividades relativas ao silêncio e ao esquecimento se inter-relacionam quando se trata da memória, transitando entre os limites do subentendido e do
não declarado, motivado pelo trauma da lembrança.

de por meio do trabalho e da luta pela própria existência.

Todo silêncio (ou esquecimento) possui a intenção de apagar vestígios de situações transcorridas para
construir um contexto significante, porque esse fato se
refere “à necessidade de encontrar um modus vivendi entre
aqueles que compartilham o mesmo espaço” de trabalho
(POLLAK, 1989 p.45).

terou o significado do trabalho e das relações entre tra-

O autor denomina essa forma de silenciamento de
“memórias subterrâneas”, que resultam de situações vivenciadas por grupos marginalizados, minorias políticas e
segmentos mais pobres. Reprimidas, essas lembranças tendem a apresentar o trauma como condição imprescindível
para sobreviverem. Assim, um exemplo que ajuda a ilustrar
essa situação é o assédio moral, uma prática muitas vezes
invisível, porém concreta nas relações de trabalho.

damento de toda a riqueza. Na concepção de Antunes
(2005), o ser social produz e reproduz a vida em sociedaContudo, Gramsci (1978) ressalta que o trabalho
em uma sociedade capitalista pode ser positivo, enquanto
instrumento de criação e reprodução da vida humana ou,
contraditoriamente, negativo, enquanto fonte de alienação e exploração.
Desse modo, o desenvolvimento do capitalismo albalhadores e empregadores. A crescente racionalização,
decorrente da divisão social do trabalho, ensejou a distribuição de poder com base em uma escala hierárquica e o
sucesso passou a ser mensurado de acordo com a posição
de poder que o indivíduo ocupa no sistema.
Nesse sentido, Dias (2008) assevera que o poder é
um processo social e está presente em todas as relações,
influenciando e modificando o comportamento de outros
indivíduos ou grupos. Para Weber (1991), significa “toda
probabilidade de impor a própria vontade numa relação
social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (WEBER, 1991 p. 33).
Conjugado a esses conceitos, é importante consi-

O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E AS RELAÇÕES DE PODER

derar o entendimento de Crozier (1990) quando afirma

O significado social do trabalho se transformou

que, dentro das organizações, coexistem as práticas ofi-

no decorrer do tempo, passando de tarefa penosa para
76
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Estudar uma organização do ponto de vista
das relações de poder, através das quais os
atores organizacionais manipulam as zonas
de incerteza com que contam para negociar continuamente sua própria boa vontade e para impor, na medida do possível,
suas próprias orientações a outros atores,
nos revela uma segunda estrutura de poder,
paralela àquela que o organograma oficial
codifica e legitima (CROZIER, 1990 p. 75).

Essa dualidade de práticas, segundo o autor, denuncia o distanciamento entre a fachada oficial de uma
organização e os processos reais que caracterizam seu
funcionamento” (CROZIER, 1990 p. 79).
Na medida em que o poder é exercido mediante a
ocupação de um cargo, a autoridade é legitimada pelas
leis e normas, gerando condição fundamental para comportamentos de dominação, cujo sentido do termo está
relacionado às estruturas de poder na hierarquia social.
A dominação, para Weber (1991).
É a probabilidade de encontrar obediência
a uma ordem [...] A situação de dominação
está ligada à presença efetiva de alguém
mandando eficazmente em outros, mas
não necessariamente à existência de um
quadro administrativo nem à de uma associação; porém certamente - pelo menos
em todos os casos normais - à existência
de um dos dois (WEBER, 1991, p.33).

Como a dominação e o exercício do poder são inerentes à função gerencial, tornou-se racional e justificável
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a indução das pessoas a agirem de acordo com determinadas expectativas, tendo em vista que os homens passaram
a trabalhar não somente para manter a subsistência, mas
também buscar destaque nas atividades produtivas, com a
ideia de que a prosperidade do ser humano depende exclusivamente de seu comportamento (CAVALCANTE, 2005).
Considerando o desenvolvimento do capitalismo e
o avanço da globalização, ainda que o processo de trabalho passasse por diferentes enfoques, desde os regimes de
escravidão e servidão até a força de trabalho remunerado, o assédio moral esteve presente em todos esses períodos, mesmo que não percebido.
Sobre essa prática, Ferreira (2004) afirma que:
O assédio moral nas relações de trabalho
é um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual. Ele é fruto de
um conjunto de fatores, tais como a globalização econômica predatória, vislumbradora somente da produção e do lucro, e a
atual organização do trabalho, marcada
pela competição agressiva e pela opressão dos trabalhadores através do medo e
da ameaça. Esse constante clima de terror
psicológico gera, na vítima assediada moralmente, um sofrimento capaz de atingir
diretamente sua saúde física e psicológica,
criando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, cujos resultados a acompanharão por toda a vida (FERREIRA, 2004 p. 37).
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O psicólogo alemão Heinz Leymann foi o primeiro

elementos e as condutas que caracterizam o comporta-

a conceituar esse fenômeno. Segundo Leymann (1996), o

mento abusivo e distinguir, por exemplo, uma repreensão

assédio moral envolve comunicações antiéticas e compor-

do superior hierárquico de um comportamento assediante.

tamentos hostis, dirigidos de forma sistemática, por um ou

É importante insistir que o assédio moral na rela-

mais indivíduos, a outro(s) em condição de difícil defesa.

ção de trabalho consiste na perseguição repetitiva e pro-

A deliberada degradação das condições
do trabalho através do estabelecimento de
comunicações não éticas (abusivas), que
se caracterizam pela repetição, por longo
tempo, de um comportamento hostil de
um superior ou colega(s) contra um indivíduo que apresenta, por reação, um quadro
de miséria física, psicológica e social duradouro (LEYMANN, 1996 p. 499).

longada, por meio da qual o agressor tenta inferiorizar

Ampliando a definição, a psicóloga francesa Hiri-

trutura e nas políticas organizacionais ou gerenciais, que

goyen (2000; 2002) descreve situações que caracterizam

são abusivas e inadequadas. Segundo a autora, algumas

o assédio:

formas de gestão consolidam o assédio nas organizações:
Toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo por comportamentos,
palavras, atos, gestos, escritos que possam
trazer dano à personalidade, à dignidade
ou à integridade física ou psíquica de uma
pessoa, pondo em perigo seu emprego ou
degradando o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2000, p.17).

a vítima. Trata-se de um comportamento inoportuno e
abusivo que atinge a integridade física e moral do trabalhador, podendo gerar um processo de adoecimento, cuja
vítima é sempre o trabalhador.
Para Soboll (2008), o assédio moral exercido pela
organização é um processo de violência amparada na es-

gestão por estresse, por injúria, por medo, exposição a
situações constrangedoras diante de resultados, premiações negativas, ameaças e cobranças exageradas.
Corroborando esse pensamento, Zanin (2016) explica que identificar um caso de assédio moral é uma tarefa complexa, uma vez que essa prática se naturalizou,
dificultando o reconhecimento do que deve e do que não

No Brasil, a Dra. Margarida Barreto foi a pioneira

deve ser permitido. Por outro lado, alerta que são fre-

nos estudos sobre assédio moral e responsável pela visi-

quentes os casos em que a coação constitui uma ferra-

bilidade e desenvolvimento desse tema nas organizações.

menta utilizada pela empresa na gestão de pessoas.

Entretanto, apesar de ser um fenômeno crescente, não se
pode confundi-lo com os conflitos que normalmente se
manifestam nos ambientes laborais. É preciso verificar os
80

Algumas empresas organizam rankings
dos trabalhadores que superaram, dos
que atingiram e dos que não conseguiram
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cumprir a meta para, depois, em reuniões,
obrigarem os funcionários que não chegaram à meta a dar o seu relato. Isso é uma
exposição deliberada ao constrangimento.
O assédio moral está banalizado porque
muitas vezes ele faz parte da própria gestão de pessoas (ZANIN, 2016 p. 89).

A naturalização do assédio pelos assediadores no
ambiente laboral e o silenciamento dos trabalhadores são
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IFMA, composto por cinco técnicos administrativos e sete
docentes, oriundos de vários campi e registradas através
da aplicação da técnica de grupo focal. Por essa razão, a
escolha da técnica se baseou no entendimento, na compreensão do significado, na interpretação, na linguagem
e no discurso.
A sessão durou uma hora e meia e, além dos par-

comportamentos imersos na memória social ou compar-

ticipantes, o grupo focal contou com um moderador (ex-

tilhados por ambos, cujas concepções provém de valores,

terno). As anotações ficaram sob a responsabilidade des-

de construções sociais passadas, continuamente reedita-

ta pesquisadora. Por uma questão operacional, a sessão

das, conforme elucida Halbwacks (2006).

ocorreu no próprio ambiente de trabalho, porém em um

Assim, o assédio moral evidencia uma violência
ainda maior, uma vez que induz o trabalhador a um grau

espaço físico amplo e reservado, livre de interferências
sonoras e fora do horário de trabalho dos envolvidos.

de auto exigência como forma de cumprir todas as suas

As perguntas foram selecionadas segundo revisão

atribuições, se transformando em “déspota de si mesmo”

de literatura específica, com o objetivo de ampliar a dis-

(ANTUNES, 2005). Ao participar dessa dinâmica, o traba-

cussão entre os participantes. A gravação foi feita com um

lhador passa a experimentar a situação de precarização

aparelho portátil e a identificação dos participantes foi

social, reagindo com naturalidade a essa condição, resultado da própria memória de exploração que incorpora
diante das experiências vivenciadas.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: FACES DO ASSÉDIO MORAL

realizada apenas por números ordinais, de um a doze. Por
se tratar de um tema delicado, que envolve a intimidade e
o cotidiano de trabalhadores, não houve registro fotográfico nem identificação nominal dos participantes.

Para consolidar as discussões teóricas estabeleci-

A sessão foi desenvolvida por meio de perguntas

das e ilustrar as percepções do silenciamento coletivo no

relativas ao assédio moral e a livre expressão da memória

ambiente de trabalho, em virtude da precarização e das

dos docentes e técnico-administrativos envolvidos. Em

situações de vulnerabilidade, foi necessário analisar as

diversos momentos optou-se pelo relato espontâneo da

manifestações orais de um grupo de doze servidores do

memória vivida no ambiente de trabalho e essa estratégia
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se tornou valiosa para o registro de situações compatíveis

mento conceitual sobre assédio e estão relacionadas com

com a classificação estabelecida.

a problemática que envolve essas questões, conforme es-

Foram observados elementos contundentes a res-

clarecido pelos autores Ferreira (2004) e Cavalcante (2005).

peito da existência de assédio moral e, principalmente, de

Ainda que o conhecimento sobre o problema seja real,

silenciamento diante dessa prática, já que o conteúdo em

muitas vezes é necessário se perceber nessa situação ou iden-

questão não está registrado nos dispositivos institucio-

tificar que ela está ocorrendo. Nesse sentido, foi perguntado

nais legais.

ao grupo o quão confortável ou desconfortável a pessoa se

Com o intuito de verificar se o trabalhador conhece o significado de assédio moral, foi indagado a todos os
participantes o que eles entendem por assédio. Os trabalhadores participantes identificados pelos números 1, 4 e
8 responderam assim:
Eu acho que o assédio é algo, digamos assim, inconveniente para um determinado
momento, é tipo como se fosse forçar alguém a fazer alguma coisa contra a vontade (GRUPO FOCAL, Trabalhador 1, 2018).
Eu acredito que seja uma manifestação de
poder em que ela se dá sem o uso direto
da força física, mas ela se dá por uma relação de coação, numa relação mais sutil;
eu acho que nesse sentido mais eficiente
(GRUPO FOCAL, Trabalhador 4, 2018).
Eu acho que assédio é uma forma de opressão; você bota contra a parede alguém por algum motivo que seja favorável para uma das
partes (GRUPO FOCAL, Trabalhador 8, 2018).

É possível observar nas falas dos participantes que
os termos citados poder e opressão demonstram conheci84

sente dentro da situação de assédio e como é percebida.
Eu acho que vai muito do entendimento da
pessoa, porque às vezes aquilo que é desconfortável para mim pode não ser para
uma outra pessoa, então vai depender do
ponto de vista que ela tenha do que seja
desconfortável diante de um elogio (GRUPO FOCAL, Trabalhador 1, 2018).
Eu acho que é uma linha muita tênue e depende muito do que se é tratado, essa linha
de conforto muitas vezes quem está assediando vai chegando por um caminho que
muitas vezes inicialmente pode não parecer
um assédio e aí você se encontra numa situação de encurralamento, de constrangimento em que aí você acaba por ficar sem defesa
(GRUPO FOCAL, Trabalhador 8, 2018).
Eu acredito que essa questão de assédio
é muito mais que só essa parte de ser um
incômodo. Muitas pessoas não percebem
que estão sendo assediadas e isso pode vir
até depois do fato acontecido. Elas se percebem ter sido prejudicadas pela situação,
então, muitas vezes as pessoas olham assim,
sentem pena da pessoa, mas a pessoa está
85
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se divertindo, ela está se sentindo bem na
situação, quando na verdade ela está sendo
prejudicada. Aí só depois ela percebe essa
situação e se vê prejudicada. Então acredito
que é nessa percepção do problema que a
ficha, digamos assim, cai. É muito difícil se
essa pessoa vai perceber em algum momento ou não, e se aquela situação vai ser trazida, à tona para ela, a pessoa prejudicada.
Até mesmo a pessoa que está prejudicando,
muitas vezes está também no escuro nessa
situação e elas acabam participando (GRUPO FOCAL, Trabalhador 5, 2018).

As declarações evidenciam a dificuldade do tra-
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Quando eu me sinto violentada. Não fisicamente, mas moralmente, violentada moralmente, por ter sido desrespeitada quanto ao
meu corpo, a minha roupa, a minha maneira de me colocar, violentada em vários sentidos (GRUPO FOCAL, Servidor 3, 2018).

Quando eu me sinto coagida (GRUPO FOCAL,
Servidor 6, 2018).
Quando você percebe, dentro dessas relações de poder, que eles esperam de você
uma atitude já determinada, então você
percebe que isso é uma coação, que isso
é um assédio. Então, a partir do momen-

balhador em identificar a situação de assédio, em virtu-

to que você se encontra numa posição em

de da naturalização de comportamentos que inibem seu

que você não pode ter um ponto de vista

reconhecimento, tornando complexa sua caracterização,
conforme explica Zanin (2016). Já a percepção de encurralamento, citada pelo participante 8, traduz a expressão
de cerco moral, cuja prática danosa traz impacto para as
relações profissionais e sociais, além de revelar um lado
obscuro do gerenciamento das relações humanas no trabalho. Ao discutir o conceito de “ideologia gerencialista”,
Gaulejac (2007) problematiza o mundo gestionário com
base na ideologia dominante e trata da banalização do
assédio moral, entendido como um cerco moral.

fora do que eles estão esperando, você percebe que você está numa situação de assédio (GRUPO FOCAL, Servidor 7, 2018).

Além da especificação do sentido de violência,
que evidencia a precarização das relações laborais,
o silenciamento também está presente na coação, na
medida em que o trabalhador sente a obrigação de ceder.
Tal situação muitas vezes é acolhida pelas políticas
organizacionais ou gerenciais, sem perder o tom abusivo
e inadequado, conforme elucida Soboll (2008).

Para caracterizar a situação de assédio moral, foi

Para ilustrar as percepções discutidas pelo grupo,

perguntado aos participantes em que momento eles se

foi solicitado aos participantes que, de forma voluntária,

dão conta da materialização da situação assediante, de

narrassem situações de assédio moral no ambiente de

que forma ela se configura.

trabalho vivenciadas por eles ou por alguém conhecido.
86
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Assédio aconteceu comigo, foi assédio
de trabalho. Eu era participante de outro
campus. O clima organizacional era muito
difícil de se trabalhar e eu acredito que eu
deveria ter uns dois ou três anos de casa.
Eu lecionava à noite e a turma era formada só por mulheres. Decidi liberar a turma
para participar de um evento. A coordenadora me chamou lá de cima e disse “ei,
você! sobe”. Quando eu subi ela me trancou numa sala e chamou a diretora do
campus, colocou o chefe de gabinete para
ficar no lado de fora da porta e ali começou uma espécie de julgamento: “vamos
te chamar pra te corrigir”! Achei aquilo
ali um absurdo e pedia para abrir a porta
e ela dizia “não, você não vai, a gente não
vai abrir a porta porque a conversa ainda não acabou. Por que que você liberou
a turma?” e eu disse “eu tenho autonomia
dentro da minha sala de aula, quem sabe
da minha disciplina sou eu”. Se ela tivesse
vindo num outro contexto me abordar ou
perguntar o que estava acontecendo, mas
me trancar numa sala e apontar o dedo?
não sei por que eu não a processei!!? (GRUPO FOCAL, Participante 3, 2018).
Então assim, eu já fui assediada, mas também já tive que esclarecer ao meu colega
que aquilo ali era um assédio e que não deveria aceitar aquele tipo de situação. Tem
aquela famosa frase “eu tenho a caneta e a
caneta é muito perigosa”, e aí? você vai se
permitir tornar refém daquela caneta? Aí a
caneta já passa a ter um peso maior, acho
que até maior, guardada as proporções,
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que uma arma que você aponta. Então,
eu entendo que o assédio acontece muitas
vezes por desconhecimento dos nossos direitos ou das nossas atribuições, de onde a
gente quer atuar, e eu tenho, sinceramente falando, muito medo desse assédio da
caneta por que já vi se tornar concreto o
assédio com a “caneta” (GRUPO FOCAL,
Participante 11, 2018).

Diante dos relatos orais, observa-se de forma contundente que a imposição hierárquica está muito presente,
consolidada por práticas naturalizadas e situações constrangedoras envolvendo ameaças e cobranças exageradas,
fundamentadas por Soboll (2008), Zanin (2016), Hirigoyen
(2000; 2002) e Ferreira (2004). Esses fatos demonstram a
precarização social das relações de trabalho, na medida
em que violam a dignidade do trabalhador por meio de
condutas inadequadas e constrangedoras no universo profissional, configurando a prática de assédio moral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo do trabalho vem sofrendo mudanças,
desde os últimos anos do século XX, que provocaram uma
ressignificação do seu sentido na sociedade atual através
de rearranjos de conceitos filosóficos, administrativos, e,
sobretudo tecnológicos. Nas organizações, o trabalhador
se encontra diante de muitos dilemas, como por exemplo
absorver, cada vez mais, novas atribuições.
Desse modo, o assédio moral foi analisado na perspectiva de expressão da precarização social das ativi89
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dades laborais, assentada na imposição hierárquica que
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Este trabalho tem por objetivo discutir mudanças
-meu-boi do Maranhão ocasionado, entre outros fatores,
realizado a partir de observação participante e entrevistas, que busca apresentar e refletir sobre essas mudanças
Neste trabalho que é uma parte de minha dissertação intitulada: “do Maranhão para o mundo” - o bumba-meu-boi de orquestra: tradição, cultura popular e
turismo no brincar do brilho da ilha, mostra o boi como
espetáculo ao turismo, uma mistura de tradição, modernidade e hibridismo no bumba-meu-boi, especificamente
no sotaque de orquestra.
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No tocante as mudanças e a introdução de novos

turística para a cidade de São Luís, incentivada e patro-

elementos, instrumentos, personagens ou a não realiza-

cinada em parte pelo poder público, privado e sobretudo

ção do auto do bumba-meu-boi sinalizariam uma nova

pelas comunidades que o representa. Esse patrocínio se

leitura neste folguedo resultante de demandas criadas

dá pelas contratações das brincadeiras, de festas, bingos

pela presença ou constância atração turística para o Ma-

e outras formas da comunidade angariar dinheiro para

ranhão e, sobretudo, para sua capital, São Luís.

manter e colocar o boi na rua. O boi torna-se um princi-

Inicio, com uma breve apresentação sobre minha

pal chamariz na cidade no período junino.

trajetória social e profissional, elencando o bumba-meu-

Para realizar este trabalho, optei por observação

-boi como atração turística que transita entre a tradição e

e participação no grupo de bumba-meu-boi que brinco

modernidade presente lado a lado no boi de orquestra. O
meu interesse pela temática e o uso da observação participante dar-se pelo fato de ser Licenciada em História e professora da educação básica, técnica e tecnológica, também
como brincante do Bumba-meu-boi há 27 anos, no grupo
Brilho da Ilha, do bairro do Ipase, em São luís. Considero
também, o fato do Bumba-meu-boi constituir o maior espetáculo popular do Maranhão que fascina, atrai o nativo
e o turista, e tornou-se mercadoria de exportação. Essas
considerações me levaram a realizar esta pesquisa que envolve a cultura popular maranhense com a figura do boi.
As manifestações culturais populares podem servir a determinados grupos, comunidades e locais para se
colocar frente à globalização, não reforçando só as iden-

para facilitar e ao mesmo tempo ter acesso aos componentes, sendo assim, a metodologia foi de observação
participante, com entrevistas diretivas, registro fotográfico e audiovisual. Com esta técnica e modo de operação
cheguei a respostas subjacentes ao discurso e ao comportamento dos brincantes dos contextos pesquisados, dos
ensaios, batizado, apresentações que são os espetáculos.
O uso dessa técnica me deu acesso aos ensaios,
aos diretores, a residência onde são elaboradas algumas
indumentárias e aos rituais como o batismo dados pela
Igreja Católica e as “permissões” por parte de “entidades”
ligadas a religiões afros, além de entrevistas e registros
audiovisuais do grupo.

tidades nacionais, mas, sobretudo, identidades culturais

Nesse contexto, busquei utilizar o método qualita-

locais e a perspectiva de existência de significados sociais

tivo da pesquisa social para analisar o material produzi-

diversos em torno das manifestações culturais coletivas.

do através da observação participante, para isso utilizei

Assim, o boi redefine-se na lógica de produção e consu-

entrevistas com sujeitos envolvidos na brincadeira, que

mo cultural, destacando-se como folguedo de atração

possibilitou análise “com universo dos significados, dos
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motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das

certo distanciamento para fazer uma análise das imagens

atitudes” (MINAYO, 2007, p.21).

do boi que perpassam o imaginário individual, o trivial

O bumba-meu-boi possui especificidades ou características que o distingue um do outro, que são popularmente chamados de sotaques. Os sotaques existentes
no boi têm uma trajetória histórica, ao longo da qual foram paulatinamente introduzidos novos elementos à brincadeira e, ao mesmo tempo, buscou-se a manutenção da
tradição no folguedo, ou seja, se adequando ao seu tempo
e à sociedade vigente. Sotaque é também um conjunto de
características semelhantes que reúnem os grupos numa
mesma área de influência ou origem, garantindo a esses
grupos uma memória e identidade comum, que os diferencia e aproxima.

que foi construído culturalmente ao longo do tempo.

Desta forma, os sotaques do bumba-meu-boi conhecidos no Maranhão são: sotaque de Zabumba ou Guimarães
tido como o sotaque mais antigo; sotaque de Matraca ou
Ilha; sotaque de Pindaré ou Baixada; sotaque de costa de
mão ou Cururupu, relacionado ao município de sua origem
Cururupu (MA), sotaque de Orquestra, que possui a maior
quantidade de grupos, reconhecido como o sotaque mais
novo e realiza mais mudanças e inovações atualmente.

questra introduz alguma característica própria para se

Ao longo da jornada para realização deste trabalho, o desafio foi desconstruir os imaginários relativos ao
bumba-meu-boi que é o sentimento e a pertença à cultura
local, ser nativa, ser brincante e evidentemente se identificar com o objeto pesquisado. Neste caso, precisei aden-

do com a localidade onde acontece. No Amazonas, cha-

trar o universo de pesquisa: participar, registrar e manter

aberto ou em residências particulares, durante o período
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A festa do boi tem singularidades que diferenciam
um grupo do outro, mesmo dentro do mesmo sotaque, alguns não se reconhecem apenas em um sotaque, possuindo características desse ou daquele sotaque na forma de
dançar, instrumentos e ritual. Por isso, sotaque pode ser
considerado uma convenção.
Nos locais de apresentação ou arraiais, os grupos
de boi fazem apresentações performáticas, verdadeiras
hibridações da construção identitária, diante de outros
contextos e espaços sociais, aos quais incorporam na
atualidade novas significações. Cada grupo de boi de ordiferenciar ou chamar atenção do público. Essa diferenciação pode ser algum instrumento musical, personagem,
enredo, coreografia, a forma de entrar e sair no arraial.

BUMBA-MEU-BOI E O TURISMO EM SÃO LUÍS
Em praticamente todo o Brasil, tem a festa de
bumba-meu-boi que recebe nomes diferentes de acorma-se Boi Bumbá, no Rio de Janeiro, boi de Mamão e
assim por diante. No caso do Maranhão, é bumba-meuboi. Trata-se de um auto dramático, teatral e encenado
que em tempos outrora foi representado em campo
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natalino, em referência às festividades cristãs medievais,

de boi, além do que, o batizado do boi, é etapa essencial

que homenageavam o nascimento de Cristo; já no estado

para ter as bênçãos dos santos.

maranhense, o seu auge é o mês de junho.

Um diferencial dos bois de sotaque de orques-

Os grupos de Bumba-meu-boi diferenciam-

tra é que seus espetáculos são realizados o ano todo se

-se pelo sotaque, cores e ritmos, cada sotaque ou grupo

contratados. Por isso, desta forma, a última etapa que é

traz nas suas características a marca de sua origem. No

a morte do boi não acontece, ritual em que é retirado o

folguedo Bumba-meu-boi, esse sotaque indica o estilo

couro do boi e guardada a carcaça para só renascer no

de se apresentar, brincar, interagir com o público, as

próximo ano. O grupo Brilho da Ilha, por exemplo, não

indumentárias, os personagens, criando características

realiza esta etapa.

próprias a cada “sotaque”, que os diferenciam entre si.
Para a pesquisadora Michol Carvalho, “representam
os estilos, as formas, as expressões predominantes nos
grupos de bumbas, enfim, a sua maneira de ser” (CARVALHO, 1995, 47). O sotaque de boi que mais brinca e inventa é o de orquestra, a cada ano uma novidade, entretanto
tem que achar o ponto certo para não exagerar e deixar
de ter e dar sentido dentro da cultura maranhense.

Para este trabalho, optei pelo termo bumba-meu-boi, como o mesmo é reconhecido também no Rio
Grande do Norte, Alagoas e Piauí, além do Maranhão
(MARQUES, 1999). Uso, também, o vocábulo Boi, forma
usual de designar a festa em terra maranhense. Bumbameu-boi no Maranhão é considerado uma das principais
manifestações da cultura popular, constituindo parte da
identidade para os maranhenses. De acordo com pes-

As festas juninas no Maranhão ocorrem em

quisadores, este folguedo não tem registro exato para o

homenagem aos santos - Santo Antônio (13 de junho),

seu surgimento, entretanto, está ligado ao ciclo do gado,

São João (24 de junho), São Pedro (29 de junho) e São

por volta do século XVIII, Mário de Andrade sobre o boi

Marçal (30 de junho) – neste período, a festa tem o auge

acrescenta a miscigenação:

de apresentações em toda cidade de São Luís e não no
período natalino, como em outras localidades. Como a
brincadeira do boi transita entre o profano e o sagrado
e segundo a crença popular, esta permissão é dada por
entidades sagradas denominadas “encantados”, sendo
que o mês de dezembro não é “propício” para brincadeira
98

[...] a dança dramática do Bumba-meu-boi,
que embora não seja nativamente brasileira, mas ibérica e europeia, e coincidindo
com festas mágicas afro-negras, se tornou
a mais complexa, estranha e original de
todas as danças dramáticas. [...] É também
a mais exemplar (ANDRADE, 1982, 53-54).
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O vocabulário usado para se referir à festa do boi
como “matança”, “comédia”, “palhaçada” ou “doidice”
– remete às encenações cômicas ocorridas na festa que
aparecem com os seguintes personagens: mãe Catirina,
pai Francisco, pajé, cazumbá, fazendeiro, vaqueiros, índias, índios e outros.
Para Marques (1999, 125), o caráter místico-religioso é a marca e a identidade do bumba-meu-boi maranhense, comprovado pelas promessas de quem brinca e
de quem promove a brincadeira. O boi no Maranhão é fé,
devoção, lazer e brincadeira. O Brilho da Ilha não surgiu
de uma promessa e sim da vontade de seus idealizadores.
Conceituar ou definir o folguedo Bumba-meu-boi
é tarefa difícil, pois na historiografia a dança envolvendo
um animal, geralmente um boi, aparece há muito tempo,
evidenciada nas figuras rupestres de animais como o bisão, o boi e outros, e também observado em todas as etapas vivenciadas pela humanidade.
Os estudos clássicos sobre folclore no Brasil desenvolvidos até a primeira metade do
século XX por Mário de Andrade, Sílvio
Romero, Luiz da Câmara Cascudo e Arthur
Ramos já destacavam o Bumba-meu-boi
como manifestação expressiva da cultura
brasileira, ressaltando a renovação temática responsável pelo seu vigor e permanência, seu caráter de revista, sua consagração
“como um poderoso elemento ‘unanimizador’ dos indivíduos como metáfora da nacionalidade” e sua definição como teatro
popular nacional (IPHAN, 23, 2011).
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O espetáculo do bumba-meu-boi constitui uma espécie de mistura resultante da miscigenação e hibridismo
de elementos das culturas europeia, africana e indígena,
no qual a figura do boi é a principal representação e no
qual o maranhense devido às construções identitária se
reconhece. Trabalho também com o conceito de Canclini,
(1998), culturas híbridas.
O boi é a maior festividade da cultura popular local e atrai grande número de participantes, envolvendo suas vidas durante
boa parte do ano. No Maranhão, o ciclo do
boi vai dos primeiros ensaios, a partir do
sábado de Aleluia, em março ou abril, até
meados de outubro, quando são realizados
os últimos rituais de morte do boi. Após o
ensaio redondo, pelo dia de Santo Antônio,
os bois costumam ser batizados na véspera da festa de São João, diante de um altar
com imagem do santo padroeiro, onde se
reza a ladainha e se derrama a água benta,
com devotos ajoelhados e padrinhos segurando velas e toalha (FERRETI, 2011, 19).

Nas festas em homenagem ao Bumba-meu-boi,
encontram-se o mito, o rito e o espetáculo, inseridos em
narrativas sobre o desejo de se possuir o inconcebível: o
boi, animal que simboliza tanto a fecundidade, quanto o
poder de saciar o desejo de uma mulher grávida, a mãe
Catirina. O antropólogo Silva (2007) afirma que é possível
pensar o enredo do bumba-boi como uma representação
das relações de poder que se estabelecem entre trabalhadores e fazendeiros, na área rural nordestina.
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Os personagens do boi, como o amo do boi, fazendeiro (proprietário do boi e do local de trabalho de Chico
ou Francisco), o vaqueiro campeador ou de frente, os vaqueiros de fita, que são subordinados ou subalternos aos
outros vaqueiros demonstra a relação de poder.
O Bumba-meu-boi não foi sempre tido como um
dos fatores identitário relevantes para a cultura maranhense, era renegado pela elite, sofreu represálias, durante um longo período. O boi só começa a ser valorizado,
mesmo com restrições, a partir de 1970, com resistência e
insistências de seus brincantes e organizadores. Um fato
curioso que até mesmo os padres estrangeiros na época
não aceitavam realizar a tradição do batismo dos grupos,
prática comum e rito “obrigatório” em todos os sotaques.
Então, podemos afirmar que o boi era “coisa de negro”
e como algumas outras manifestações culturais no Brasil
tem sua história de construção e superação.
O bumba meu boi era uma das brincadeiras prediletas dos escravos no Brasil que,
colocados à margem da sociedade, desafogavam no folguedo sua agressividade e
o seu protesto. Isto era visto pelas autoridades como baderna, atentado à ordem
pública, daí as perseguições e proibições
sofridas por essa manifestação. O seu caráter de sátira e de reivindicação era difícil
de ser tolerado ou permitido, pois trazia à
tona as contradições presentes na realidade brasileira (CARVALHO, 1995, 37).
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O boi é apreciado e consumido em todas as camadas da sociedade maranhense integrando o calendário
das festas populares, o que mais aparece na programação, principalmente no mês de junho, sendo reconhecido
nos níveis nacional e internacional. Além do poder público estadual e municipal, os grupos recebem apoio seja
financeiro ou contratos. Constata-se que vem crescendo
também em patrocínio particular, oferecido por empresas que têm atrelado suas marcas a essa manifestação
cultural, principalmente os shoppings de São Luís.
Assim, os bois, têm sido reinventados como identidade maranhense, agora articulado à dinâmica do Estado e do mercado de bens culturais, principalmente por
seu potencial como atrativo turístico. São Luís segue os
debates sobre cultura popular que havia em todo o país,
e o boi passa a ser consumido como bem e construto de
identidade de acordo com Marques:
Em São Luís, como, aliás, em outros locais
do Nordeste, a discussão coincide com as
transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que o Estado sofre nessa
altura e que afetam sobremaneira o modo
como o bumba meu boi passa a ser visto
no espaço público. Alertada para o processo de valorização do folclore que toma
conta do Brasil, a sociedade maranhense
deixa de reprimir os grupos, permitindo-lhes brincar no centro da capital e bairros
nobres, mas sem participar direta ou indiretamente do bumba meu boi, por ainda
considerá-lo um folguedo sem status social (MARQUES, 1999, 176).
103

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

Os agentes envolvidos com a produção dessa manifestação de cunho popular, os brincantes, a comunidade e público, com o crescimento do turismo na capital,
perceberam uma oportunidade de agregar valor à cultura
local, atrair mais visitantes, gerar receita, manter, ampliar
e acesa a chama da tradição local renovada. Mesmo que
as mudanças provocadas pelo turismo possam causar
uma sensação de saudosismo, em relação à forma com
que eram feitas as brincadeiras de Bumba-meu-boi, em
entrevistas, brincantes e público assumem que o turismo
impulsiona e dá certo orgulho e pertencimento. Como nos
fala D. Rita, dona de casa, de 67 anos:

circuito. As manifestações culturais passam a estabelecer
um diálogo estreito com o mercado de bens simbólicos,
nos espaços de produção e consumo turístico. O comércio
local, desde as pequenas vendas de artefatos das festas juninas a rede hoteleira, lucra com o São João. O imaginário,
a história oral convive com a contemporaneidade do boi,
seja qualquer sotaque. Como me relatou D. Nonata, uma
senhora de 74 anos, em um arraial de São Luís:

Quando eu era criança via o boi na porta
da minha casa. Todo mundo do bairro ia
ver o boi, que brincava quase a noite inteira, era muito bonito. Hoje, eu vou com minha família pros arraiais, tá cada vez mais
bonito, mas a gente não brinca mais junto
ao boi. A gente assiste, mas é muito bonito
de se ver. Quando meus parentes e amigos
vêm no mês de junho, fico feliz, orgulhosa
e digo: “esse é o boi do Maranhão” e quando algum turista pergunta para mim sobre
as brincadeiras, conto como era e como tá
mais bonito (Depoimento de D. Rita Santos, dona de casa, 67 anos, moradora do
Bairro Vicente Fialho).

Com o advento do turismo cultural, a cidade de São
Luís e demais cidades maranhenses, com seus atrativos
naturais e históricos, explora também a cultura local. Nesse sentido, o folguedo do Bumba-meu-boi é inserido no
104

Quando eu era criança, meu avô contava
a história de Catirina e do boi. Eu tinha
medo, mas gostava de ouvir. Quando ouvia bem longe, as matracas do boi, meu avô
dizia: Nonata, ouve, ouve... o boi ressuscitou, viveu de novo. Eu não entendia direito,
mas gostava de pensar que o boi morria e
vivia outra vez.
O boi me lembra a minha infância, mesmo
não brincando nele, eu gostava de ouvir de
longe e algumas vezes assisti. Hoje, vou ao
arraial e gosto de todos os bois, é um mais
bonito que outro. Sou devota de São João.
Hoje, ensino pros netos e bisnetos a gostar
do boi, eles gostam de ouvir as minhas histórias. E a garotada gosta mais do boi de
orquestra (Entrevista com Nonata Sousa
Santos, 74 anos, no arraial da Lagoa da
Jansen – São Luís, 2014).

O foco deste trabalho é o sotaque de orquestra,
que de uma forma geral é caracterizado pela utilização
de instrumentos como: banjos, maracás, zabumba, tarol,
violão, saxofone, trombone e trompete e clarinete. Sua
dança é coreografada, com indumentárias luxuosas, bri105
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lhantes com lantejoulas e miçangas chamando atenção às
índias, aos índios e à seleção rígida por parte dos grupos
para tal função ou personagem, alvo de muitas críticas e
elogios. Historicamente, este sotaque é originário das cidades maranhenses de Rosário na Vila Pereira e Axixá
(próximas à capital).
O boi de orquestra que se originou da fusão de instrumentos de sopro e sotaque de matraca possibilitou o
“novo” e a tradição de outros sotaques como matraca e
zabumba, tornou-se um atrativo produto alvo do mercado de turismo, por ser o sotaque mais ofertado ao visitante, em congressos e apresentações em hotéis por exemplo.
O Boi Brilho da Ilha exemplifica este limiar, sendo também um exemplo de boi espetáculo. De acordo com a fundadora, idealizadora do Brilho da Ilha, a senhora Cláudia
Sampaio, que foi fundado em dia 27 de julho de 1992:
[...] Resolvi juntamente com outros colegas
do boi do CEIC formar o Brilho da Ilha que
foi fundado no dia 27 de julho de 1992. A escolha do nome foi feito pelos brincantes e o
presidente que deram várias sugestões até
que o nome Brilho da Ilha foi o que ficou [...].
Um dia o cantor do boi faltou e eu fiquei
angustiada e meu pai mais uma vez me
ajudou, “obrigou” meu irmão Cláudio a
cantar neste dia, mas Cláudio que estava
estudando para ser testemunha de Jeová,
não queria, mas foi “obrigado”. Deu certo
e até hoje ele é o cantor principal (Cláudia
Sampaio – Catirina, e também Fundadora
do Brilho da Ilha).
106

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

O boi de orquestra atrai o público, com seu som
frenético e com personagens, principalmente índias e índios. Dificilmente, o público fica inerte em uma apresentação. Os olhares se fixam na coreografia, cores e adereços. Quando inicia os primeiros acordes, o público se
junta para ver o espetáculo. Não que os outros sotaques
de bumba-meu-boi, não o façam também, entretanto,
pelo grande número de bois de orquestra e sua participação na programação dos arraiais tornam-se, os que maior
têm participação na programação oficial.
O grande chamariz do Boi de orquestra é as índias:
Durante a apresentação de um boi de orquestra, em diferentes ocasiões que observei, o público, que se encontrava disperso
nas barracas, bares e arquibancadas, movia-se para formar uma roda, compacta e
numerosa, em volta da brincadeira. Os comentários mais frequentes que ouvia eram
sobre as índias, as indumentárias e a similitude de corpos entre elas, enfatizando-se
a rígida seleção a que eram submetidas
para dançar no boi (ALBERNAZ, 2005, 03).

Em suma, a valorização do Bumba-meu-boi ocorreu por um processo de institucionalização e regulamentação por parte do estado, em que tal promoção está
vinculada ao turismo. Assim, as brincadeiras típicas do
estado passaram a fazer parte da indústria cultural, instrumento de espetáculos e até mesmo bandeira política
em tempo de campanha eleitoral.
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TRADIÇÃO E MODERNIDADE NO BUMBA-MEU-BOI: UM
OLHAR SOBRE O BRILHO DA ILHA
O conceito tradição neste trabalho traz o entendimento de transmissão, continuidade assimilação e filtros
do novo.
[...] Tradição, pois, seria aquilo que foi
trazido, isto é, transmitido pelos antepassados. Tal como oralidade, inúmeras
complicações cercam a questão. Uma delas, fundamental, são as inevitáveis transformações sofridas pelo que é “trazido”
durante e a partir do momento em que é
recebido. Com efeito, deve-se considerar
que cada indivíduo (ou receptor) é um indivíduo, com seus referenciais culturais,
idiossincrasias, nasceu e vive e em certas
épocas e locais, de tal família, tem determinada visão de mundo e assim por diante.
Toda a nova informação recebida não será
assimilada mecanicamente, pois os dados
vão ser filtrados, relidos combinados com
os que já estão em posse do receptor. Deste
modo, as ações/reações de dois receptores
diversos, mesmo tendo recebido informações idênticas, muito dificilmente serão
idênticas. Isto é, a “tradição” só muito dificilmente será reproduzida de forma igual,
o produto final se constituindo numa nova
construção cujas semelhanças objetivas
com a anterior nem sempre serão muito
grandes (CORREA, 2010, 05).

O período junino é o momento de maior visibilidade do Bumba-meu-boi e de outras manifestações cul108
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turais em São Luís, a cidade se enfeita com bandeirolas,
barracas com comidas típicas e o cheiro de pólvora das
bombinhas fica no ar. O bumba-meu-boi Brilho da Ilha
ao longo dos seus 27 anos, tornou-se um produto cultural de exportação, viajou para Europa e Ásia e ganhou
troféus de participação em festivais culturais. O lema do
grupo é inovar para agradar a todos: brincantes, público
e turistas. Na minha pesquisa, foquei nos brincantes e público para perceber se os mesmos tinham percepção de
tais mudanças e suas opiniões. Vejamos alguns relatos:
Quando eu conheci o boi, era simples, roupa branca de choche, poucas penas e brilho, vaqueiros simples também, mas empolgavam na dança e assim se destacou. O
boi não pode mais ter amadorismo e sim
profissionalismo. As festas juninas são o
nosso cartão postal, temos a responsabilidade de mostrar o melhor para o turista
ver, gostar e voltar. O boi tem que estar
junto com a mudança, acompanhar a evolução dos tempos. Acompanho tudo que
acontece no boi e gosto de como ele a cada
ano se inova (Rosangela Cristina. Técnica
em enfermagem. Seguidora/admiradora
do Brilho da Ilha desde 2000).

A percepção das mudanças entre os brincantes é
visível e até necessária, de acordo com seus relatos. Beleza, luxo e espetáculo tornaram-se palavras de ordem.
O boi teve muitas mudanças. Até na dança
que é agora na ponta dos pés. Perfeição para
agradar os turistas e todo mundo. O Brilho
109
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da Ilha vive inovando. Já tivemos uma índia
negra bonita saindo de um gigante globo,
temos a charrete da Catirina, que antes não
tinha, pai Francisco e nem Catirina. As indumentárias principalmente das índias com
muitas penas e brilhos, muito luxuosas. Nós
queremos mostrar o melhor do grupo. Quando o boi é contratado, as pessoas querem ver
beleza em tudo da coreografia as roupas.
Gosto desse boi justamente por sua ousadia
em inovar (Jainara Rabelo de Oliveira. Índia
do Brilho da Ilha desde 2000).

O Brilho da Ilha traz em seu currículo, em 2018,
várias viagens, foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano-Roma e fez parte de uma seleta lista de bois de
sotaques diferentes que são mais requisitados nas festas
juninas, lista esta que não adentrarei na sua composição.
Com suas inovações e hibridismos possibilitaram ao boi
tornar-se referência dentro do mesmo sotaque.
Temos que inovar a cada ano, sem esquecer o principal, que é não deixar morrer
as raízes, a tradição. As viagens internacionais que o boi fez, foi para sermos reconhecidos, ensinarmos a eles gostarem
da nossa cultura maranhense e brasileira e
para nós se tornou um grande aprendizado
dos costumes de cada país que passamos.
Fora que tivemos aulas de história, geografia e política de todos os lugares que tivemos a honra e a graça de Deus em pisar em
cada solo dos continentes (Antônio Carlos
de Assis da Silva, brincante desde o ano de
2000/2019. Personagem: o Pai Francisco).
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O Bumba-meu-boi opera em uma chave de cultura
popular tradicional, híbrida incorporando novos elementos na sua composição entendidos aqui como constitutivos de sua modernidade e bem cultural consumido. De
uma forma geral, entende-se que tradição não é estanque
e representa só o passado, mas é aceito, resignificado e
atuante no presente. Além de ser um conjunto de práticas
e valores enraizado nos costumes e cotidiano de uma sociedade, caso do boi para o maranhense.
Em entrevistas, conversas e observações dentro
do grupo e, também, em outros bois de orquestra percebi certa “necessidade” de inovação a cada ano, trazendo
novidades dentro do auto do bumba-meu-boi. Os brincantes consideram positivas as mudanças como a troca
anual de indumentárias.
Positivas: uma grande mudança na indumentária dos brincantes, principalmente
das índias, as músicas novas também ficaram show de bola, e não se esquecendo da
confraternização que foi muito boa, que só
incentiva mais os brincantes a continuarem no grupo. Com relação à indumentária, não vejo nenhum exagero, até porque
São João é isso, muito brilho, muitos enfeites, só acho que poderiam abusar bem
mais nas cores do boi, seria uma surpresa
muito grande para aqueles que conhecem
o boi. As coreografias também são bastante diversificadas, diferentes de outros
grupos [...] (Emerson Cristian Santos Alves,
autônomo, brincante desde 2008/2017. Vaqueiro de frente ou campeador e puxa o
cordão de vaqueiros).
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As mudanças no boi ocorrem a cada ano, sem que

Na atualidade, a aproximação entre tradição e mo-

isso seja um problema ou ameaça à tradição, e sim uma

dernidade está em constante contato e interação, articu-

consequência da vida contemporânea e acelerada. Para a

lados em um mesmo espaço sociocultural. No grupo Bri-

brincante Rosangela Paixão, isso nem sempre é positivo:

lho da Ilha, existe, por parte dos fundadores e mais ainda

É a partir dos ensaios que temos contato
inicial com as mudanças e alterações que
acontecem de um ano para outro. Desde
que participo do Brilho da Ilha as mudanças que tenho percebido, foram as seguintes: De um ano para outro, há uma mudança no corpo de baile. E o Brilho da Ilha
passou a buscar vaqueiros campeadores de
estatura maior ou já preparados de outras
brincadeiras; ferindo assim a máxima da
progressão de evolução de vaqueiro de fita
passar para vaqueiro campeador. [...] Desse
modo, valorizando a questão física e estética corporal para as apresentações, deixando de lado, a simples vontade de gostar
da brincadeira, o querer sair na brincadeira e com ela evoluir, apreender e progredir no bailado. Não há mais o interesse em
formar, mas sim, só de aperfeiçoar para o
seu ritmo, sua formação. Isso é o que mais
sinto falta, pois se houver formação a brincadeira nunca irá desaparecer. As roupas,
indumentárias também sofrem mudanças
que deixam a desejar [...]. E outra coisa, as
roupas não têm mais bordados, canutilhos,
brilhos característicos das roupas de bumba-meu-boi, é quase tudo já pronto, sem
muito uso do artesanato [...] (Rosângela
Maria Paixão Pinheiro; brincante desde
2008. Profissão Geógrafa. Personagem:
Vaqueira de Fita).
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dos brincantes, um discurso de “necessidade de inovação”, de ser diferente e se reinventar a cada temporada e
ao mesmo tempo de não introduzir muito novos elementos para não descaracterizar o boi, perdendo assim, sua
identidade, como formação, personagens, coreografias e
cores. Para Canclini (1998), o “popular” não é monopólio
dos populares, nem é vivido pelos agentes sociais como
uma manutenção melancólica das tradições.
No grupo Brilho da Ilha, os ensaios são aguardados para a introdução de algo novo, como coreografias,
roupas, toadas e enredo. Enfim, algum elemento que seja
inovador e se possível, exclusivo. Os brincantes questionam o responsável pelas coreografias, que responde
“esse ano vamos ter novidades, o boi vai ficar mais bonito e mais rápido”. Nas entrevistas, constato que a maioria
busca colocar alguma, porém, mantendo as cores do boi,
a dinâmica da coreografia, pois o brincante quer de certa
forma concorrer com outro grupo, mostrar-se mais bonito luxuoso e diferente:
Na verdade, fico ansiosa para saber as novidades do boi. Não gosto de repetir o mesmo do ano passado, até pode ter alguma
coisa, mas prefiro que o Brilho da Ilha inove sempre. Tenho amigos em outros bois
de orquestra e quero que o meu seja o mais
113
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bonito em coreografia e indumentárias.
Isso faz parte da brincadeira (Ana Karina,
índia do Brilho da Ilha).

Mesmo com tais mudanças, enquanto produto cultural maranhense, o boi não deixou de ser reconhecido
como de produção de cunho popular e não perdeu seus
traços identitário, seu lugar de pertencimento, territorialidade e segmento social, mas agregou outros elementos.
Vale lembrar, que o boi busca que manter certas características que soe identidade cultural ao maranhense, sua
descaracterização é criticada até mesmo pela comunidade ou brincante.
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ministrativo. Brincante desde 1993-2018;
índia destaque do Brilho da Ilha).

Para finalizar, o bumba-meu-boi é uma manifestação cultural híbrida na sua concepção histórica, social,
expressão artística e resistência, ou seja, surge das camadas populares, é perseguido, absorvido, institucionalizado, patrimonializado e transforma-se em bem cultural
consumido. A sua coexistência com outras manifestações
e sua recriação a cada temporada junina nos mostra que o
ciclo da vida e dos bois são: nascer (ensaios), reprodução
(batizado e apresentações) e a morte (morte do boi), que
continuarão a compor o São João do Maranhão.

O boi se desenvolver muito foi um lado
ruim. Com a mudança, a modernidade
na roupa, foram mudando algumas indumentárias, alguns acessórios que fazem
com que o bumba-meu-boi pareça “um
carnaval” que para o maranhense como
eu, não considero muito positivo. Boi é
boi, tem sua característica própria. O lado
positivo do boi foi no desenvolvimento do
grupo, que possibilitou voar para outros
países, divulgar a cultura nossa, em outro
país. Tudo isso foi por causa das mudanças. Modificações que acabam fugindo
daquele padrão. Já vi em apresentações,
grupos de bumba-meu-boi tocar carnaval
na apresentação, eu não concordo. O Brilho da Ilha não copia outro grupo. O Brilho da Ilha tem aquele diferencial, como a
cor do boi e a orquestra acelerada com a
coreografia também. É diferente, é nosso
(Karine Sales Santos; trabalha no setor ad114
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Edvan Wilson Ferreira Pinto

INTRODUÇÃO
No Brasil, as políticas de educação para a Modalidade de Jovens e Adultos constitui-se um dos nossos
maiores desafios, decorrente da ausência quase que per-

MINAYO, Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria,
método e criatividade, Ed. Petrópolis, R.J: Vozes: 2007.

manente das ações governamentais (VIEIRA; FARIAS,

SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da. e FERREIRA, Carla
Georgea Silva (orgs.) Ritmos da identidade afro-maranhense: Boi de Zabumba. São Luís: EDUFMA. 2007.

guns especialistas em políticas públicas, uma demanda

116

2011), tornando a educação de adultos como afirmam alrecorrente (Rua, s\d). Desta forma, a oferta de educação
popular foi marcada por profundas contradições, nega117
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ções e disputas entre diferentes projetos formativos para

define, temos: “[...] o conjunto das decisões e ações rela-

o segmento, isso, em virtude da dualidade estrutural da

tivas à alocação imperativa de valores”. Porém, em nosso

nossa sociedade, onde a educação privilegiada foi aquela

país apenas tardiamente foram desenvolvidas ações nes-

destinada às elites dominantes. Diversos foram os desa-

se sentido de atender efetivamente a “instrução pública”,

fios identificados ao longo da história para que as polí-

nas palavras de Vieira e Farias (2011), essa preocupação

ticas públicas de educação popular fossem devidamente

veio apenas no século XX.

ofertadas, visto que no geral, tais sujeitos foram relegados
ao esquecimento ou/a marginalidade pelos agentes públicos (VIEIRA; FARIAS, 2011).

Por conseguinte, como afirmamos anteriormente,
oferta da educação pública de adultos, alcançou certa visibilidade apenas em meados de 1940, uma vez que a EJA

Dentre as maiores dificuldades identificadas na

se firmou como um problema de política pública, confor-

construção de políticas de educação, podemos ressaltar,

me aborda Kingdon em sua metodologia de análise das

muitas vezes, o conflito de interesses, ou seja, a falta do

políticas públicas (multiple streams), quando despertou a

devido reconhecimento do problema do analfabetismo na

atenção, passando a ocupar importante papel na agenda

agenda governamental1, visto que o mesmo atinge somen-

governamental, dada a “ocorrência simultânea de deter-

te aqueles que são desprovidos de recursos financeiros.

minados eventos e da atuação de certos atores” (FARIA,

Da Colônia ao Império, quase nada foi feito no sentido

2003, p.24); como a formação de grupos da sociedade civil

de atender as demandas por educação popular, dado ao

em defesa da educação pública, e por força da Constitui-

desinteresse da classe dirigente (VIEIRA; FARIAS, 2011); e

ção de 1934, que instituiu nacionalmente a obrigatorie-

também podemos dizer que, em alguns momentos, a pou-

dade e gratuidade do ensino primário para todos, isto é,

ca participação da sociedade brasileira nessa discussão,

novos “inputs” passaram a fazer parte do sistema políti-

também contribui para que pouco seja realizado, uma vez

co (Rua, s\d). Contudo, a primeira medida efetiva para o

que as relações entre Estado e sociedade, são baseadas em

atendimento desse seguimento, somente ocorreu com a

contradições, disputas e lutas por melhorias que podem

aprovação da Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-

ser obtidas por meio da atuação do poder público com a

-Lei n. 8.529, de 1946) e a criação do Fundo Nacional de

criação de políticas públicas, pois como Rua (s/d, p.1) as

Ensino Primário (FNEP).

1

A construção da agenda consiste em um momento central no processo de análise
das políticas públicas, segundo o entendimento de Kingdon diz respeito ao estágio pré-decisório, posto que compreende o reconhecimento de um problema que
merece ser resolvido, ou como afirma Capella (2007, p.87; 88): “[...] quando uma
ideia se insere no conjunto de preocupações dos formuladores de políticas [...]”.
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Outros eventos foram fundamentais para que a educação popular mudasse de status, assumindo valor estratégico para a sociedade, isso teve relação com a circulação
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das ideias liberais desde final do Império e o processo de

indicadores da época: “[...] o analfabetismo atinge 65%

industrialização nos anos de 1930 ; outro ponto importante

da população de 15 anos e mais” (VIEIRA; FARIAS, 2011,

foi as mudanças na estrutura social brasileira com a forma-

p.120). Diante de um cenário ainda tão caótico na oferta

ção de uma classe média, novos industriais e os operários,

de ensino público, e elevada taxa de analfabetismo, vários

estes também foram aspectos centrais para que educação

grupos de defesa da escola pública surgiram, destacan-

popular merecesse destaque especial na agenda governa-

do a gravidade dos números e exigindo respostas para o

mental, o que constitui, nas palavras de Pinto (2008, p.28):

problema que precisava de atenção dos formuladores de

“o ponto de partida para a formulação das políticas públi-

políticas, conforme destaca Kingdon, a transformação de

cas”. Esse novo cenário brasileiro trouxe à tona importan-

uma questão em problema (apud CAPELLA, 2007).

2

tes grupos (entusiastas e otimistas) de defesa da educação,
que apresentaram algumas contribuições para a construção de propostas no campo da educação popular. Contudo,
o que cabe como destaque neste momento, é justamente o
fato da oferta de educação popular chamar a atenção do
governo, e do tema integrar a agenda pública, devido o reconhecimento da sociedade (SILVA, 2013).

As pressões internas oriundas do processo de formação de novos sujeitos sociais, com interesses distintos
da velha elite agrária, a exemplo, o proletariado urbano e a
pequena burguesia industrial, devidamente preocupados
com esse grave problema social que afligia o Brasil desde
a Colônia. Tais pressões foram necessárias, pois o governo do presidente Getúlio Vargas adotou algumas medidas

O crescimento das pressões internas criadas pelos

importantes no campo da educação, dentre elas podemos

grupos de defesa da educação popular, com o aumento

destacar pela primeira vez, a criação de uma burocracia

populacional nas cidades, e a necessidade de formação

especializada no Ministério da Educação e Saúde, respon-

de um trabalhador mais qualificado para a indústria exi-

sável pela organização da educação popular.

giu do governo brasileiro medidas que combatessem o
grande número de analfabetos no país. Pois, como destacam alguns autores, o Brasil chegou quase na metade
do século XX, com uma população de jovens e adultos
sem escolaridade que beirava ao absurdo, de acordo com
2

No Brasil os anos de 1930 foram fundamentais para tratarmos das mudanças sociais, principalmente dada a chamada Revolução de 30, em que grupos distintos
buscaram transformações no campo político e social com a derrubada das antigas
elites agrário-exportadoras. Na educação grupos diversos lutaram pela ampliação
do direito a educação das massas.

120

Portanto, com a criação do Serviço de Educação
de Adultos, a partir de 1947, iniciam-se as mobilizações
no meio da sociedade com vistas a atrair os governantes
estaduais e municipais para a relevância da temática da
educação de adultos. Dentre as contribuições com a criação desse novo serviço, destacam-se as ações de mobilização centradas na sensibilização de gestores públicos
municipais e estaduais ou tomadores de decisão para o
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problema do analfabetismo, tais ações foram denomina-

(MNCA, 1962). Os avanços registrados contraditoriamen-

das de Campanha de Educação de Adultos (CEAA). Estas

te resultaram de estratégias políticas para elevação do

campanhas de educação de massa voltadas para o aten-

número de eleitores, e com isso, promover alterações no

dimento de adultos visavam segundo colocam Freitas e

processo político, afirma Paiva (1987, p. 224):

Biccas (2009, p.213): “[...] desenvolver uma ampla ação
para atingir mais da metade da população brasileira con-

[...] parecia necessário combater o poder
eleitoral das oligarquias agrárias – cuja

siderada analfabeta”. As campanhas foram realizadas sob

super-representação no Congresso pode-

a coordenação geral do Ministério de Educação e Saúde

ria criar dificuldades ao novo estilo de go-

no período de 1947 a 1963. Contudo, as ações foram classificadas em dois momentos distintos, no primeiro temos
alguns resultados expressivos, porém, no segundo, como
afirma Beisiegel (1974), perdida a euforia, com o tempo
ficaram apenas as rotinas administrativas.

verno inaugurado pelo presidente recém-eleito – e o melhor instrumento para tal
combate poderia ser um amplo programa
de educação destinado especialmente ao
homem do campo, sob a direção da igreja.

Assim, a luta pela ampliação da educação no go-

Portanto, o fracasso da Campanha e o término de-

verno de Jânio Quadros não deixou de passar pelo pro-

las em 1963, decretou a falência de um programa que, se-

cesso de instrumentalização da mesma, isto é, a elevação

gundo Paiva (1987), não oferecia uma resposta aceitável

das massas analfabetas a condição de eleitores. Porém, a

ao problema da educação de adultos. Entretanto, os anos

renúncia dele feita não muito tempo depois das eleições,

de 1960, acompanharam ainda duas ações importantes

deixou um cenário de muita confusão, e a ascensão do seu

do governo de Jânio Quadros no campo da educação de

vice-presidente, marcou este novo cenário político, que

Adultos foram elas: Movimento de Educação Base (MEB,

coincidiu com o fortalecimento dos movimentos sociais

4

1961) e a Mobilização Nacional contra o Analfabetismo

que buscavam a ampliação do debate acerca do problema

3

O Movimento de Educação de Base (MEB) criado em 1961, resultou de duas experiências de educação radiofônica empreendidas no Nordeste brasileiro pelas
Arquidioceses de Natal e Aracaju. O governo federal oficializou seu apoio ao episcopado considerando as experiências desenvolvidas pela igreja católica na educação de massas com o Decreto nº 50.370, de Março de 1961. Por meio do Decreto
o governo de Jânio Quadros forneceria recursos, cessão de funcionários e cooperação técnica dos órgãos ligados ao governo.

da educação das massas e queriam influenciar na cons-

3

4

Com o Decreto nº 51.222, o presidente Jânio Quadros antes de sua renúncia criou
o Movimento Nacional Contra o Analfabetismo, porém somente com João Goulart
e o Decreto nº 51.470 de 22, de maio de 1962, foi de fato instituído o Movimento
Nacional contra o Analfabetismo que incorporou as atividades da CNER.
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trução das políticas públicas de educação, ou seja, muitos
grupos sociais, políticos, intelectuais, educadores e estudantes passaram a propor saídas para o problema da alfabetização das massas. Dentre as principais expressões
dessa forma de luta temos os Centros Populares de Cultu123
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ra5 e os Movimentos de Cultura Popular6. Os primeiros li-

libertação contra as formas de dominação estrangeira. A

gados intimamente ao movimento estudantil funcionaram

luta não estava apenas na inclusão do tema da alfabeti-

de 1962 até o início de 1964, e nasceram de profundos de-

zação na agenda governamental, mas a luta passa a ser

bates entre estudantes, intelectuais, artistas. O Movimento

também por uma maior participação dos movimentos so-

de Cultura Popular também exerceu grande influência no

ciais, na construção e formulação de políticas públicas de

debate da educação das massas devido sua origem ligada

educação orientadas para transformação da sociedade.

ao envolvimento de jovens intelectuais, estudantes, artistas da cidade de Recife em construir alternativas para o
problema do analfabetismo a partir da cultura do povo e
da educação de base. Os movimentos sociais tinham como

Desta forma, o aspecto principal do MCP, no que
tange ao resgate da cultura popular, segundo Paiva (1987,
p. 238) era: “Cultura popular que leve o homem a assumir

objetivo a construção de programas, mais visceralmente

o papel de sujeito da própria criação cultural [...]”. É neste

ligados com os interesses das massas, e a formulação de

ideário libertário promovido pelo MCP de Recife que en-

projetos voltados aos valores que materializavam outras

contraremos um dos intelectuais e teóricos da educação

perspectivas sociais e políticas para o país.

mais importantes do Brasil que é o pernambucano Paulo

A ideia era reforçar os elementos da cultura nacional, dinamizar as formas comunitárias de vida através do

Freire7, o qual, através do seu “método de alfabetização
de adultos8”, buscava mais do que apenas a alfabetização,

incentivo às manifestações coletivas de arte, a valoriza-

mas “[...] a formação da consciência do povo brasileiro, do

ção das expressões culturais nacionais, tudo isso tendo

ponto de vista individual e coletivo, particularmente a po-

como alvo a participação política da população na vida

pulação mais pobre [...]”(FREITAS; BICCAS, 2009, p.227).

da Nação (PAIVA, 1987), com vistas a valorizar as expres-

Todo esse ideal pedagógico de Paulo Freire acerca da edu-

sões culturais locais, reafirmar os valores nacionais, apre-

cação popular permitiu sua aproximação com a UNE, e

sentar a cultura popular como um instrumento de luta e

com os grupos no poder dentro do Governo Federal.

5

O CPC da UNE floresceu em 1962, resultou do debate de jovens intelectuais e artistas pertencentes ao Teatro de Arena. A ideia era a criação de um centro de difusão
do teatro político para as classes populares. O Centro serviu como modelo geral e
inspirou outros pelo país.

7

6

Originários do MCP de Recife que nasceu em 1960 por meio da Prefeitura. Este
movimento tinha como objetivo o combate ao analfabetismo utilizando a prática
educativa através da arte do povo e da educação de base, tiveram menor expressão
do que os CPCs, contudo alcançaram grande relevância no debate sobre educação
das massas.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em setembro de 1921 e faleceu 1997. Formado
em direito, foi diretor do setor de Educação e Cultura no SESI de Pernambuco de
1947 a 1957. Designado para presidir a Comissão Nacional de Cultura pelo MEC.
Em 1964 coordenou o Programa Nacional da Alfabetização, exilou-se e retornou
ao Brasil em 1979, foi professor da UNICAMP e da PUC – São Paulo.

8

O “Método de Alfabetização de Adultos” de Paulo Freire diferente de outras abordagens realizadas para a alfabetização de adultos consistia não apenas na transmissão de técnicas de leitura e escrita, mas cuidava do tratamento da natureza e
da ação dos conteúdos educativos (BEISIEGEL).
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Aqui identificamos uma mudança importante

ao “status quo”: “Naquele momento, a multiplicação dos

quanto à orientação das políticas de educação de adul-

programas de alfabetização de adultos, secundada pela

tos no Brasil, pois mesmo com toda a complexidade do

organização política das massas, aparecia como algo es-

contexto social, político e econômico nos anos de 1960,

pecialmente ameaçador aos grupos direitistas”(PAIVA,

houve uma maior participação dos movimentos sociais

1987, p. 259).

naquele momento, favorecidos com governos alinhados com certas propostas de mudanças na estrutura do
processo decisório, levaram ao cenário nacional grupos
importantes, e nomes como o de Paulo Freire, com programas e projetos que foram financiados pelo governo
federal. A penetração desses grupos de interesse no governo chegou a tal ponto, que o Ministério da Educação
idealizou um programa extensivo de educação de adultos
financiado com recursos e assistência técnica da União,
contudo: “[...] ficando sua implementação a cargo dos sindicatos e entidades estudantis que estenderiam a todo o
país [...]”(PAIVA, 1987, p. 256).

Desta forma, os militares iniciam as ações de desmobilização de todos os programas de alfabetização alinhados com os movimentos sociais organizados com as
ideias dos Centros de Cultura Popular. As políticas de
educação de adultos sofreram um duro golpe, não apenas
com as paralisações dos programas de alfabetização, mas
com a retirada do tema da agenda política dos militares,
ocorreu enfraquecimento dos grupos de defesa da educação impedindo os avanços na luta pela alfabetização, e
tivemos também a desmobilização dos setores de defesa
da educação popular. Assim, somente dois anos depois do
golpe, eles voltaram a inserir o tema da educação de adul-

Entretanto, tais conquistas que vinham sendo ob-

tos na agenda governamental. Contudo, as políticas for-

tidas com todo um processo de disputas e lutas de edu-

muladas estavam sob novo enfoque, neste caso, o governo

cadores, intelectuais e diversos movimentos de educação

dos militares tinha como intuito neutralizar as ideias di-

de adultos foram interrompidos com o Golpe Militar de

fundidas com os programas de educação das massas dos

1964 . A reação das forças conservadoras com o cresci-

CPC e MCP (PAIVA,1987). Portanto, a ideia era manter o

mento dos programas de educação das massas pautado

controle do processo educativo, pois isso consistia numa

em valores distintos daqueles que fundamentaram suas

das principais necessidades dos militares.

9

representações e ações, significou uma grande ameaça
9

O Golpe Militar de 1964, realizado com o apoio de forças conservadoras foi apresentado como um movimento para livrar o país da corrupção e da ameaça comunista, com a finalidade de restaurar a democracia no país. Entretanto, o que vimos
de fato ocorrer no Brasil, como em outros regimes autoritários, foi a violação do
regime democrático por meio dos Atos Institucionais.
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Com o início dos anos de 1980, e o gradativo enfraquecimento do governo dos militares, o cenário brasileiro sofreu mudanças importantes e os movimentos sociais
cresceram exigindo a liberdade política, pelo fim do regi127
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me militar e a luta pela redemocratização ganhou força.

dois mandatos, tivemos ataques sistemáticos à educação,

Contudo, mesmo com o fim do regime em 1985, e as elei-

e consequentemente, à educação de jovens e adultos, pois

ções indiretas de um presidente civil, depois de 21 anos

tudo o que era proposto objetivava a estabilidade econô-

de ditadura, a situação da educação de jovens e adultos

mica. Com isso, o governo do presidente FHC, no afã de

continuou enfrentando sérios problemas, visto que o novo

implantar as políticas de reformas do Estado, manifestou

presidente eleito promulgou o Decreto nº 91.980, de 25 de

todo seu desinteresse em investir na EJA: “De fato, não é

novembro de 1985, finalizando as atividades do Mobral.

somente na LDB que se reflete o desinteresse do atual Go-

No governo do presidente Sarney, o foco era o apoio téc-

verno Federal para com a educação de jovens e adultos,

nico e financeiro a estados e municípios que tivessem pro-

claramente manifestado, desde o primeiro mandato do

gramas de alfabetização (DI PIERRO, 2000). A educação

governo FHC” (ROSAR; CABRAL, 2001, p.67). O governo

de jovens e adultos que tardiamente conseguiu o reco-

FHC restringiu sua atuação na universalização do ensino

nhecimento como campo autônomo encontrava-se ago-

básico, focalizando sua política na educação fundamen-

ra sem a atenção alcançada nas décadas anteriores (CA-

tal de crianças e adolescentes deixando claro sua incom-

BRAL; ROSAR, s/d). A gravidade da situação consistiu na

patibilidade com a educação de jovens e adultos.

exclusão do tema da agenda do governo, por tratar-se de
uma “[...] população historicamente excluída do sistema
educacional e da sociedade [...]” (HOTZ, 2011, p.53).

Entretanto, a chegada do presidente Lula em 2002
ao governo gerou um conjunto de grandes expectativas
na sociedade, tivemos um novo fôlego para a modalida-

Os anos de 1990, chegam como veremos trazendo

de com importantes conquistas dada às novas reinvin-

um cenário ainda mais complexo para a educação de jo-

dicações oriundas de setores progressistas da educação

vens e adultos foram derrotas sucessivas enfrentadas pe-

(OLIVEIRA; MACHADO, 2012). Assim, tivemos a presença

los movimentos de defesa da modalidade. O acirramento

da EJA novamente nos debates, mas tudo isso resultou de

e agravamento na luta ocorreu justamente no governo do

disputas e embates no processo de formação da agenda

presidente eleito e reeleito Fernando Henrique Cardoso

governamental no período, uma vez que a educação tor-

(94-2002), pois o mesmo retirou a modalidade do financia-

nou-se segundo o discurso do governo um dos eixos nor-

mento público, uma vez que como afirma Antunes (2005,

teadores do programa de desenvolvimento do país, e isso

p. 9): “Tudo em clara integração com o ideário neolibe-

implicou em medidas importantes por parte do governo

ral”. A agenda proposta pelo governo federal estava em

federal, dentre elas a formulação de alguns programas

sintonia com forças econômicas transnacionais. Durante

articulando educação e trabalho para a modalidade de
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) que buscaram rom-

tratamento adequado, como afirma Rua (s\d, p.4): “Uma

per a lógica paradigmática da simples alfabetização desse

situação pode existir durante muito (sic) tempo, incomo-

segmento. Portanto, veremos nesse cenário tanto a cons-

dando grupos de pessoas e gerando insatisfações sem, en-

trução da agenda governamental quanto a formulação do

tretanto, chegar a mobilizar as autoridades governamen-

PROEJA a partir da proposta metodológica de análise de-

tais”. O que vimos no Brasil ao longo do tempo, alternou

senvolvida por Kingdon (multiple streams), cujo progra-

entre a negligência, o descaso e a falta de interesse pelos

ma busca romper a lógica da exclusão, mesmo em meio

formuladores de políticas. Contudo, no final do século

a todo o processo de reestruturação do capital, além de

XX, a situação ficou ainda mais complexa com a decisão

objetivar a elevação da escolaridade e a formação para o

do governo federal em priorizar a estabilidade econômi-

mundo do trabalho.

ca, ao invés de atender as demandas reprimidas de educa-

AS RELAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO NO
CONTEXTO NEOLIBERAL: A FORMAÇÃO DA AGENDA
GOVERNAMENTAL E A FORMULAÇÃO DO PROEJA10
(DECRETO Nº 5.840/2006)

ção de adultos necessárias à sociedade.
Portanto, o que aconteceu nos anos de 1990, consistiu num dos ataques mais sistemáticos à modalidade.
As mudanças políticas e econômicas provenientes do
avanço das ideias neoliberais influenciaram profunda-

A retomada da educação de jovens e adultos no

mente o tratamento dado pelo governo Fernando Henri-

Brasil em seu aspecto histórico, nos apresentou um qua-

que Cardoso não somente a educação, mas modificou ra-

dro profundamente complexo envolvendo o precário re-

dicalmente a concepção acerca da educação de jovens e

conhecimento dessa modalidade e a pouca atenção rece-

adultos, pois a mesma chegou a ficar de fora do financia-

bida na agenda governamental durante séculos por vários

mento público, o que significou sua retirada do sistema de

governos em diferentes regimes políticos. O que ressalta-

ensino, com a aprovação da Emenda 14/96, no Congresso

mos é justamente a fragilidade com que a demanda por
educação popular foi tratada, e conduziu-nos a um grande “problema político”, sem que o mesmo merecesse o
10 Programa inicialmente criado pelo Decreto Nº 5.478, de 24 de junho de 2005, denominado Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no ano seguinte por meio do Decreto 5.840\ 2006, ele foi ampliado sendo chamado: Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA).
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que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), porém, o presidente FHC vetou a inclusão no projeto de Lei nº 2.380/96 que regulamentou o FUNDEF, as
matrículas de jovens e adultos para efeito do cálculo referente ao repasse de verbas para estados e municípios (DI
PIERRO, 2006). Portanto, a ideia da racionalização dos
131
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recursos levada ao extremo naquele momento, conduziu

assumiria outras atribuições ou funções, considerando

o governo a reduzir os gastos com as demandas sociais,

premência da estabilidade econômica, baseada principal-

e neste caso, a educação de jovens e adultos sofreu um

mente na tese de ajuste fiscal, o que fez o governo adotar

grande golpe, a lógica utilizada a partir desse momento

políticas sociais estritamente restritivas (DRAIBE, 2000).

era a das parcerias com organizações da sociedade civil,

As correlações de forças naquele momento dentro do

instituições de ensino e pesquisa (DI PIERRO, 2006).

jogo político, no cenário brasileiro, favoreciam peremp-

A política educacional adotada pelo governo FHC,
considerando contexto socioeconômico, sob a égide de
racionalidade dos recursos, voltou-se prioritariamente
para o Ensino Fundamental, como veremos no quadro a

toriamente o capital, pois a agenda política reformulada pleiteava o ajustamento econômico (DRAIBE, 2000).
Com um discurso austero de controle econômico e um
alinhamento político de forças conservadoras, a agenda

seguir de reformas da agenda política. Assim, as políticas

educacional no primeiro mandato foi preterida em rela-

de educação para jovens e adultos apresentadas durante

ção aos temas centrais de reformas ditas mais imediatas.

o governo de FHC trazem a marca de um governo neoli-

Conforme destaca Kingdon, em sua proposta de análise o

beral que transfere para a sociedade civil as responsabi-

consenso político construído, naquele momento não ha-

lidades que deveriam ser do Estado (ALVARENGA, 2010).

via “solo fértil”, para a inclusão da educação de jovens e

Além disso, no contexto geral, havia também as pressões

adultos na agenda governamental.

de organismos internacionais por alterações no processo

Desta forma, reiteramos tal compreensão acerca

de produção interna (reestruturação produtiva) (MOTTA;

do processo envolvendo o campo da educação, conforme

AZEVEDO, 2012); o que pode ser traduzido, nas palavras
de Antunes (2005, p.37) como: “[...] um monumental processo de [...], ‘integração’ servil e subordinada à ordem
mundializada [...]”. O pacote neoliberal trouxe um conjunto de medidas que implicavam em desregulamentação
do trabalho, flexibilização produtiva, ou seja, uma pragmática que quanto mais benéfica ao capital, mais precarizava o trabalhador (ANTUNES, 2011).

analisa Draibe (2000), pois podemos perceber justamente
no ciclo de Reformas por ela estudado que a educação,
ausente da agenda reformista em seu 1º ciclo (1985-1990),
no 2º ciclo apenas contemplou prioritariamente a educação fundamental (quadro baixo), ela afirma: “Na política
educacional, as importantes mudanças restringiram-se
ainda praticamente ao ensino fundamental” (DRAIBE,
2000, p.2). Com isso, o governo federal, demonstrava sua

Assim, a lógica então implementada pelo governo

indisposição no campo político para tratar da educação

era da necessidade de reforma do Estado brasileiro, o qual

de jovens e adultos, que estava com esse novo governo
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quase que totalmente desamparada, a ponto dela como

segundo Oliveira e Machado (2012, p.127), em: “[...] formas

podemos perceber nem ser mencionada no quadro de re-

aligeiradas de EP para atender as demandas do mercado”.

formas que segue abaixo:

Entretanto, com a vitória nas eleições presidenciais

Quadro 1: Brasil. Políticas e programas sociais: Ciclos de

de 2002, do candidato Luís Inácio “Lula” da Silva, signi-

reformas e status de implementação - 1980-1998.

ficou a chegada à frente do governo brasileiro de uma

Ciclos de reformas e status de implementação
Áreas/Programas

1º ciclo de
reformas

2º ciclo de
reformas

1985-1990

1990-1998

Status de
implementação

aliança partidária trabalhista de centro esquerda (MOTA;
AZEVEDO, 2012). Assim, em um cenário político marcado
por grande adesão popular (NOGUEIRA, 2003), vislumbravam-se algumas mudanças importantes na política pública

Investimentos em
recursos humanos

educacional, e desta maneira com reflexos na modalidade
de educação de jovens e adultos. Cercado de grandes ex-

Educação

pectativas por diversos grupos, movimentos sociais e pela

Educ. Ens.
Fundamental

Ausente da
agenda

Reformada

Implementada

Educ. Ens. Médio

Ausente da
agenda

Introduzida

Em discussão

lidade, a chegada de um metalúrgico, e ex-sindicalista ao

Educ. Ens. Superior

Ausente da
agenda

Ausente da
agenda

Ausente da
agenda

poder, gerou nos grupos progressistas grande esperança

Ensino Técnico
(2º grau)

Ausente da
agenda

Introduzida

Em discussão

últimos governos (com destaque a era FHC) as reformas

Fonte: (DRAIBE, 2005, p.3).

Assim, o governo na era FHC, alinhado com elementos estruturais decorrentes do processo de globalização
estava com uma agenda governamental profundamente
comprometida com o capital externo; sistematicamente,
as medidas adotadas para a educação, e dentro desta para
a educação profissional, visavam principalmente atender
uma nova concepção de trabalhador forjada nas relações
sociais de produção capitalista, o que pode ser traduzido,
por uma educação para as classes trabalhadoras pautada
134

sociedade, principalmente aqueles com maior vulnerabi-

de tempos melhores no campo da educação, visto que nos
promovidas atenderam uma agenda profundamente comprometida com as demandas do capital, dada às forças políticas organizadas naquele momento, as quais manifestavam apoio ao então governo eleito.
No intuito de promover, mudanças significativas
na educação muita coisa precisava ser realizada, principalmente porque as mudanças promovidas pelo governo
FHC, como coloca Oliveira (2009, p.198) foram profundas:
Tendo sido herdeiro de uma reforma educacional de longo alcance e complexidade,
que durante os dois mandatos do governo
135
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que o precedeu – FHC – mudou os rumos
da educação brasileira do nível básico ao
superior, restava a esse governo re-reformar a educação ou conservar e manter as
iniciativas anteriores.

Tínhamos claramente um cenário com limites impostos para o novo governo com a reforma educacional
anterior, que fragmentou a política pública de educação com a orientação de investimentos prioritariamente
para a educação fundamental. Desta forma, o governo
Lula precisava revogar alguns marcos deixados na legislação educacional, com destaque conforme as palavras
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lação de programas direcionados para o atendimento de
milhares de jovens e adultos pouco escolarizados e sem
qualificação para o trabalho. Contudo, isso resultou de
lutas que vinham sendo desencadeadas a décadas, considerando o modelo de reforma da educação proposto por
FHC, o qual com sua premissa de aceleração da formação
do trabalhador implementou uma política que não atendia aos interesses da classe trabalhadora, o que levou setores progressistas a buscarem a mudança na legislação,
como afirma Ciavatta (2012, p.77): “De 1996 a 2003, houve
um movimento de luta por sua revogação, apontando-se

de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1089), para: “[...]

para a necessidade de novas regulamentações que fossem

a revogação do Decreto nº 2.208/ 97, restabelecendo-se a

bem mais coerentes com a utopia de transformação da

possibilidade de integração curricular dos ensinos médio

realidade dos trabalhadores brasileiros”.

e técnico, de acordo com o que dispõe o artigo nº 36 da

A problematização da reforma anterior por parte

LDB”. Entretanto, isso era apenas o início de um longo

dos setores de defesa da educação pública tinha como

processo de mudanças aguardadas por importantes seto-

epicentro o debate sobre os fundamentos inseridos nos

res ligados à defesa da educação pública, pois buscavam

documentos oficiais e legislação aprovada que destoavam

o fortalecimento das forças progressistas para a disputa

dos princípios defendidos por vários educadores, os quais

por uma transformação mais estrutural da educação brasileira (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005).

faziam a defesa da emancipação do trabalhador: “(re)
construção de princípios e fundamentos da formação dos

Foi a busca por uma transformação mais estrutu-

trabalhadores para uma concepção emancipatória des-

ral que levou o governo eleito, juntamente com os setores

sa classe” (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, p.1090).

mais progressistas ligados à defesa da educação, e organi-

Desta forma, a luta que seria travada pela reconstrução

zados naquele momento, a buscarem uma agenda política

da agenda política, a qual se voltava para a construção de

que atendesse aos interesses também dos mais vulnerá-

uma sociedade mais justa, por uma educação que aten-

veis. Assim, a educação tornou-se um dos principais pro-

desse aos interesses da classe trabalhadora e de milhares

blemas na agenda política do governo Lula, com a formu-

de jovens sem qualificação, contudo sem perder de vista
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a articulação entre os eixos de ciência, do trabalho e da

cação profissional, sindicatos e pesquisadores do campo

cultura (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005).

trabalho e educação [...]”. Esse cenário de reorganização

Inicialmente, as expectativas de todos os sujeitos
envolvidos nessa nova conjuntura levaram a acreditar
na construção de “uma nova realidade política no país,
particularmente, porque ampliaram a presença política
potencial de amplos setores e classes sociais até então
relativamente marginalizados” (NOGUEIRA, 2003, p. 14).
O aspecto central aqui dizia respeito em trazer por meio
desses grupos, e por força da pressão social a visibilidade
de temas para a agenda governamental merecedores da
atenção do poder público, como diz Silva (2013, p.23): “[...]
por uma lista de problemas ou assuntos que chamam a
atenção da sociedade e do governo, podendo, por força da

das forças progressistas aliados aos movimentos sociais,
como chamamos atenção na proposta metodológica de
Kingdon (apud CAPPELA, 2007), nos ajuda a pensar a
percepção do problema da educação de jovens e adultos,
e sua inclusão na agenda política, visto que, como destaca
Capella (2007), uma questão para tornar-se problema e
chamar atenção dos formuladores de políticas implica em
um processo de percepção e interpretação. Assim, para
Kingdon, haveria um processo que permitiria a passagem
de uma questão para problema, o que seria nas palavras
de Cappela (2007, p. 90):

nas escolhas realizadas pelo governo do presidente Lula

As questões transformam-se em problemas
ao chamar atenção dos participantes de um
processo decisório despertando a necessidade de uma ação por meio de três mecanismos
básicos: indicadores; eventos, crises e símbolos e feedback das ações governamentais.

em seu primeiro mandato, principalmente com a adoção

Para a nossa discussão, compreendermos como o

pressão social assumir visibilidade e transformar-se em
questão social merecedora de atenção do poder público”.
Entretanto, devemos ressaltar que houve contradições

de medidas no campo da educação já anteriormente adotadas, a exemplo, as campanhas de alfabetização, e sem
alcançar os efeitos desejados (ALVARENGA, 2010).

campo da educação, e mais especificamente a educação
de jovens e adultos, voltou para a agenda política, precisamos reiterar o papel das lutas organizadas e do momento.

Porém, as esperanças eram grandes no novo go-

Conforme a metodologia de Kingdon, temos as interações

verno, e no campo da educação não era diferente, com

entre três mecanismos básicos, e neste caso, chamaremos

maior ênfase na educação profissional, isso era decor-

atenção para os indicadores. Faz-se necessário apresen-

rente como afirmam Oliveira e Machado (2012, p.126):

tarmos números que chamaram atenção dos setores sen-

“No início do governo Lula, em 2003 e 2004, essas lutas

síveis à gravidade da situação da população jovem e adul-

são impulsionadas pela mobilização de setores da edu-

ta, somente para reforçamos o quadro crítico identificado
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para esse segmento da população, no que se referia ao
desemprego em 2001: “[...] a taxa de desemprego aberto
dos jovens gira em torno dos 18%, a taxa média nacional
esteve em 9,4% do total da força de trabalho, segundo o
IBGE (PNAD) no ano de 2001” (POCHMANN, 2004, p.385).
Conforme os números, a taxa de desempregados entre os
jovens era naquele momento quase o dobro da média nacional; no que se referia à educação, o quadro também
era profundamente preocupante, afirma o professor Márcio Pochmann (2004, p. 386): “Somente a metade do total
da população juvenil estudava, sendo a maior parte fora
da série escolar correspondente à faixa etária”.
Com o quase abandono da modalidade de educação de jovens e adultos, com a opção feita pelo governo
anterior de não financiamento da modalidade, por conseguinte, relegar a EJA à solidariedade, ocorreu um agravamento da situação. Desta maneira, os números referentes à situação de baixa escolaridade e desemprego foram
apenas agravando, como podemos identificar nos indicadores apresentados pelo governo no Documento Base do
PROEJA 2007, ao buscar estabelecer um quadro acerca do
cenário desse segmento:
Segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD / IBGE), em
2002, o Brasil possuía 23.098.462 de jovens
com idade entre 18 e 24 anos. A situação de
trabalho desses jovens no mercado formal
é preocupante. De acordo com o Registro
Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE,
140
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2002), apenas 5.388.869 — cerca de 23,3%
dos jovens dessa faixa etária — tinham
emprego no mercado de trabalho formal
no mesmo ano (BRASIL, 2007, p.14).

Aqui é fundamental destacar como ressalta Cappela (2007), que os indicadores, os números ou taxas, per si,
não transformam uma questão em problema, ou seja, não
são responsáveis únicos para que um tema passe a condição de problema, e desta forma chama a atenção dos
formuladores, pois estamos tratando de questões que
pertencem ao contexto social, isto é, são construções que
dependem das perspectivas adotadas, de estratégias políticas bem organizadas (CAPELLA, 2007). Pois, como verificamos os números apresentados pelo Documento Base
(2007), ainda diziam respeito ao período do governo FHC,
isso reitera que, apenas indicadores não são suficientes
para que medidas sejam tomadas na resolução de um
problema. Contudo, mencionamos que os números elevados de baixa escolaridade de grande parte da população
brasileira, reiteravam um quadro ainda persistente de falta de investimentos na educação, como reforça a PNAD
2003, como apresenta o Documento Base (2007, p. 15):
[...] dados de escolaridade da PNAD / IBGE
2003, [...] pode-se observar que nesse ano
cerca de 23 milhões de pessoas possuíam 11
anos de estudo, ou seja, haviam concluído
o ensino médio. Esse contingente representava apenas 13% do total da população
do país. Por conseguinte, pode-se inferir o
baixo nível de escolaridade dos brasileiros
que enfrentam o mundo do trabalho.
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Portanto, a manutenção do problema da baixa es-

Além disso, como afirma Nogueira (2003, p.): “[...] a ação

colaridade, do analfabetismo, da ausência de qualificação

política não se faz em condições ótimas, escolhidas livre-

da mão de obra apenas reforçava um quadro de exclusão

mente, mas depende de circunstâncias históricas bem de-

social que pode ser traduzido no conservadorismo verifi-

terminadas [...]”. O que queremos, neste caso, é ressaltar

cado ao longo de séculos em nosso país, que negou educa-

a necessidade de uma conjugação de fatores como funda-

ção às classes populares. A situação tornou-se ainda mais

mentais para que o tema da educação assumisse certa re-

grave quando, o Documento Base (2007, p.16), colocava

levância, muito distinta do que fez a reforma anterior, que

quase: “[...] o terço da população brasileira que consegue

foi focalizada no Ensino Fundamental (DI PIERRO, 2000).

ir à escola não chega à metade do ensino fundamental

Nesse novo momento, ou nessa “janela de oportunidade”

de oito anos”. A situação agrava-se muito, uma vez que

como alguns chamam (FARIA, 2003), os grupos de defesa

todos aqueles que não finalizam o Ensino Fundamental

da educação, movimentos sociais, educadores e institui-

formam em tese uma demanda para a EJA, o que mostra

ções de ensino tiveram um papel importante na luta pelo

a necessidade de investimentos, e de uma atenção maior

reconhecimento do problema, uma vez que como desta-

para a modalidade, o que exige a formulação de políticas

cava o Documento Base (2007, p.17): “Da população eco-

mais perenes aos segmentos populacionais envolvidos,

nomicamente ativa, 10 milhões de pessoas maiores de 14

uma vez que a política educacional anterior não contem-

anos e integradas à atividade produtiva são analfabetas

plou tal modalidade, como afirma Di Pierro (2000, p.118):

ou subescolarizadas”.

“Os jovens e adultos analfabetos ou pouco escolarizados
escapam, assim, às prioridades da política educacional.

Se por um lado, apresentamos como os indicadores
ajudam na passagem de uma questão para problema, o

A questão de inclusão de um tema na agenda go-

outro elemento utilizado por Kingdon, em sua metodolo-

vernamental ou formulação de uma alternativa, não dizia

gia, diz respeito a símbolos, neste caso, ao analfabetismo,

respeito apenas alterar o governo, mas ao modo como as

o qual a partir de um certo momento entrou em algumas

forças políticas estavam organizadas no contexto social

agendas políticas, visto que era tratado como responsável

brasileiro naquele momento, algo central na metodologia

pelo atraso do país, uma doença a ser erradicada, como

de Kingdon, como diz Faria (2003, p.24): “[...] sendo cru-

coloca Di Pierro (2000), “curar a enfermidade”, a ideia de

cial a questão temporal, uma vez que a adoção de uma

que o analfabetismo se assemelha a uma doença que pre-

dada alternativa de política é vista como dependente

cisava ser tratada. Com isso, um governo eleito com uma

da ocorrência simultânea de determinados eventos [...]”.

grande base popular necessitava dar uma resposta con-

142

143

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

dizente com a gravidade do problema, e com tudo aquilo

adultos, como trouxe uma nova proposta baseada na luta

que simbolicamente o analfabetismo representa. Diante

de educadores que vislumbravam uma educação profis-

desse grande desafio, o governo federal em seu primeiro

sional integrada à educação básica, e neste caso, esten-

mandato lançou seu programa de combate ao analfabe-

dida à EJA, o que representaria nas palavras de Ciavatta

tismo, lançado em janeiro de 2003, o Programa Brasil Al-

(2012) a ampliação de espaços de formação para jovens e

fabetizado (PBA), mas a campanha só foi oficializada pela

adultos.

Lei nº10.880, de 9 de julho de 2004 (ALVARENGA, 2010).

Com uma conjuntura perpassada por contradi-

Como identificamos, de acordo com o pensamen-

ções, ambiguidades o governo federal iniciou as ações

to de Kingdon (apud CAPELLA, 2007), e sua proposta de

para conter as reformas anteriores e levar o ente federal

múltiplos fluxos, os indicadores apresentados por docu-

a assumir novos compromissos, com destaque para edu-

mentos e pesquisadores revelaram a gravidade do proble-

cação. Desta maneira, ele alterou a legislação em pontos

ma (para Kingdon o primeiro fluxo) e a urgência com que o

bem direcionados, a exemplo da Emenda nº 53 que alte-

mesmo precisava ser inserido na agenda política, toman-

rou alguns artigos da Constituição (7º, 23º, 30º, 206º, 211º e

do também a própria simbologia que tomou o analfabe-

212º), assim como, o art. 60 do Ato das Disposições Cons-

to como um incapaz (FREITAS; BICCAS, 2009). Isso tudo

titucionais Transitórias. Estas alterações constitucionais

reforçou a necessidade de atenção ao problema por parte

eram importantes, visto que permitiram ao governo fede-

dos formuladores de políticas (CAPELLA, 2007). A articu-

ral assumir certas responsabilidades para com a educa-

lação desses elementos básicos, permitiram a retomada

ção que haviam sido modificadas com a criação do FUN-

na agenda política do combate ao analfabetismo e à valo-

DEF, o qual deixou de financiar a educação de jovens e

rização da modalidade da Educação de Jovens e Adultos,

adultos como mencionamos. Assim com todo esse cenário

visto que como afirmam Oliveira e Machado (2012, p.127):

de reformas na educação, o governo conseguiu aprovar o

“Pela primeira vez na história da EJA há a possibilidade

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Decre-

de oferta nacional da modalidade no ensino médio de for-

to nº 6.09441, de 2007, conhecido como Plano de Metas

ma integrada a EP [...]”. Entretanto, devemos lembrar que

Compromisso Todos pela Educação. Eles trouxeram uma

isso não ocorre de forma linear, mas são diferentes fluxos

nova dinâmica entre o papel do Estado e a educação, isto

convergindo em “janelas de oportunidades”, como chama

é, colocaram a educação como uma responsabilidade do

atenção Farias (2003). Assim, o governo federal desta vez

Estado (BRASIL, 2007). Com as mudanças na legislação

não só retomou a oferta orgânica da educação de jovens e

que também contemplaram a modalidade de Educação
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de Jovens e Adultos, estes documentos, nas palavras de

por um grave problema relacionado à baixa escolaridade

Dourado (2010) apresentaram a regulação institucional

do trabalhador e precária formação profissional, a saída

do direito social à educação de jovens e adultos e possi-

apresentada por muitos educadores era justamente for-

bilitariam a criação de programas específicos para este

mular alternativas que pudessem melhorar a formação

segmento no combate à exclusão social e com vias à rein-

de milhares de brasileiros encontrados em pleno século

serção ao mundo do trabalho.

XX e limiar do XXI, sem as condições mínimas de sobre-

Desta forma, o governo federal em um cenário marcado por péssimos indicadores educacionais entre jovens
e adultos, com elevada taxa de desemprego dentro desse
segmento, somada à pressão dos grupos e setores ligados

vivência diante de uma realidade estritamente perversa
marcada como afirmam Frigotto e Ciavatta (2011, p.620):
“[...] desemprego, subemprego, terceirização, trabalho
precário, desregulamentado, fazem crescer a pobreza,

à defesa da EJA, tudo isso compunha uma realidade que

senão a miséria, nos países não desenvolvidos [...]”. Desta

exigia uma solução distinta das que foram apresentadas

forma, elaborar propostas que pudessem articular as re-

pelo governo FHC, baseadas no encurtamento da forma-

lações entre educação e trabalho, consistia em uma pos-

ção inicial, voltada para o mercado. A solução que será

sível saída para um segmento, no qual os sujeitos são vis-

apresentada como política pública materializada em um

tos de forma marginalizada: “são sujeitos trabalhadores

programa, como veremos, denominado Programa Nacio-

que estiveram afastados da escola e projetados no mundo

nal de Integração da Educação Profissional com a Educa-

do trabalho como incapacitados e desprovidos de saber

ção Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

profissional” (FERREIRA, 2012, p.115).

(PROEJA), promulgado pelo presidente Lula com o Decreto
nº 5.840, de 2006, trouxe entre seus pilares teóricos o desafio de educar jovens e adultos nos níveis fundamental e
médio na perspectiva da educação profissional baseado na
proposta de “currículo integrado” (PAIVA, 2012).

Com isso, o programa a ser formulado pelo governo federal passou a privilegiar o princípio da integração
curricular como um dos aspectos centrais na tentativa de
combater os processos formativos aligeirados próprios
das relações sociais de produção capitalista, como co-

Considerando, a proposta de análise de Kingdon,

loca Ferreira (2012, p.115): “[...] o Proeja insere-se na luta

que traz como o outro fluxo o policy alternatives, um con-

para que a formação humana não seja subordinada às leis

junto de alternativas e soluções disponíveis para os pro-

do mercado [...]”. Compreende-se dessa afirmação, que

blemas, queremos relacionar este segundo momento com

as ideias as quais permitiram a construção do programa

a formulação do PROEJA. Assim, neste cenário, marcado

contemplavam as percepções de educadores, e setores
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ligados à EJA, que eram sensíveis à condição humana, e
não simplesmente ao mercado. Desta forma, o Proeja assimilou tal princípio, pois o mesmo foi contemplado no
Documento Base (2007, p. 32), quando diz:
A educação profissional e tecnológica comprometida com a formação de um sujeito
com autonomia intelectual, ética, política
e humana exige assumir uma política de
educação e qualificação profissional não
para adaptar o trabalhador e prepará-lo de
forma passiva e subordinada ao processo
de acumulação da economia capitalista [...].
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cializações profissionais em programas
de participação social, cultural e política;
e na educação superior, entre outras possibilidades educativas ao longo da vida
(BRASIL, 2007, p. 34).

A formulação do PROEJA compreendeu, em seu
desenho, uma perspectiva profundamente distinta de
tudo o que historicamente foi oferecido para a modalidade, pois a proposta como podemos perceber abriu espaço
para inúmeras possibilidades de itinerários formativos, o
que desta maneira supera as formulações anteriores que
vislumbravam apenas a alfabetização. O programa trouxe

Assim, superar as propostas de formação compro-

de forma inovadora justamente a condição de possibili-

metidas com o mercado, em princípio, foi algo previsto na

tar ao trabalhador não apenas a qualificação profissio-

formulação do programa, como destaca Ferreira (2012),

nal, pensada nos moldes anteriores, mas uma concepção

fruto da forma conciliatória com que o governo Lula bus-

em que o trabalhador não seja interrompido ou limitado

cou tratar os problemas estruturais, como ela diz: “[...] arti-

em seu percurso, como ressalta o Documento Base (2007,

cular uma extensa agenda de debates com a sociedade ci-

p.35): “A formação assim pensada contribui para a inte-

vil a respeito dos problemas sociais [...]” (FERREIRA, 2012).

gração social do educando, o que compreende o mundo

Desta forma, o governo pode ao construir suas alternativas

do trabalho sem resumir-se a ele, assim como compreen-

para o problema da baixa escolaridade e a falta de qua-

de a continuidade de estudos”. Somado a toda essa solu-

lificação da população jovem e adulta, assumir um outro

ção, o outro elemento inovador do programa estava com a

modelo de programa, ou como destaca o documento Base

promulgação do Decreto nº 5.840/2006 que reservou 10%

(2007), um outro modelo de política para a modalidade:

das vagas dos IFs para a EJA, o que significou abrir um es-

Por essa perspectiva, discutir uma política de educação profissional integrada ao
ensino médio na modalidade EJA implica
discutir também a concepção de educação
continuada de cunho profissional, para
além da educação básica, ou seja, espe148

paço de excelência na educação profissional para sujeitos
que estavam impedidos de adentrar neste espaço.
Desta forma, a inserção da educação de jovens e
adultos na agenda governamental, como destaca Kingdon, perpassou não um processo linear, mas múltiplos
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fluxos, dentre os quais como já destacamos a percepção

verificar que a educação popular não esteve entre os pro-

do problema, as alternativas com base em ideias apresen-

blemas devidamente reconhecidos tanto durante a Colô-

tadas, também as mudanças operadas dentro do governo

nia quanto o Império, como rapidamente mencionamos

(terceiro fluxo), a exemplo temos, a coordenação e formu-

tanto em um período quanto no outro, o que temos como

lação do programa a professora Jaqueline Moll (PAIVA,

ponto central de convergência foi o descaso com a educa-

2012); todas as interações entre estes diferentes fluxos, e

ção das massas, o que implicou na formação de um gran-

a confluência desses fatores possibilitaram não somen-

de número de analfabetos no país.

te o reconhecimento da questão como problema, mas a

Assim, somente com a proclamação da República,

formulação de um programa profundamente articulado

porém mais precisamente quase na segunda metade do

com os anseios de vários especialistas na área de educa-

século XX, tivemos a inclusão podemos assim dizer do

ção e trabalho. Assim como de grupos de defesa da EJA,

analfabetismo na agenda governamental, isto é, da oferta

os quais viram no programa uma oportunidade de aco-

de educação para as massas. Entretanto, as poucas reali-

lhimento e inclusão de milhares de jovens e adultos sem

zadas com a formação de uma burocracia especializada

acesso à educação de qualidade e ao mundo do trabalho,

para a área, com a criação de um fundo para financia-

e o mais complicado submetidos a um intenso processo

mento de programas e a criação das grandes campanhas

de exploração e degradação social, considerando a nega-

de alfabetização que implicaram na mobilização de vários

ção histórica de seus direitos principalmente ao direito

diferentes sujeitos, e esferas do governo. A ascensão dos

à educação. Portanto, o Proeja constitui-se em um pro-

militares ao poder trouxe uma grande desmobilização, e

grama que visa atender os trabalhadores jovens e adultos,

perdas significativas para os movimentos sociais que lu-

principais vítimas desse contexto de reestruturação pro-

tavam por uma educação de qualidade para as classes

dutiva, que cada vez mais restringe as oportunidades de

populares. Contudo, mesmo com o fim do regime militar,

inserção dos sujeitos no mercado de trabalho.

os anos seguintes não foram muito diferentes, e o descaso, isto é, a ausência da educação de jovens e adultos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

das agendas governamentais seguintes, revelou a falta de

Considerando a importância do tema abordado
que envolve um dos segmentos mais comprometidos no

compromisso com um segmento historicamente excluído
da educação formal.

que tange à oferta de políticas públicas na história da

Mas, a vitória de um governo formado por uma

educação brasileira, tivemos a oportunidade inicial de

aliança de centro-esquerda, possibilitou algumas mudan-
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ças importantes no que diz respeito à educação de jovens
e adultos, e como analisamos a partir da metodologia do
Ciclo de Análises das políticas públicas, desenvolvido de
Kingdon, denominada de múltiplos fluxos, nos possibilitou compreender algumas dinâmicas importantes para a
inclusão do tema na agenda governamental e a formulação do PROEJA. Como vimos, a percepção de uma questão
em um problema, pois o crescente aumento do número de
jovens e adultos sem trabalho, sem formação profissional
e baixa escolaridade, implica no atual contexto do capital, em um brutal processo de exclusão, exploração de alguns e de baixos salários. Assim, incluir a modalidade de
educação de jovens e adultos na agenda governamental,
consistia apenas numa primeira vitória para a EJA, fazia-se necessária a formulação de um programa que de fato
pudesse romper com uma lógica de programas para jovens e adultos apenas focado na alfabetização.

o programa na Rede Federal de Educação Tecnológica, o
que representou um grande avanço, dada a impossibilidade de inclusão desse segmento anteriormente na Rede
Federal de Educação.

Desta forma, entendemos que a solução apresentada dentro do contexto brasileiro durante o governo Lula,
representou um grande salto, uma vez que os princípios
que nortearam a formulação vinham sendo defendido por
educadores e especialistas que entendiam a necessidade
de formação de um trabalhador, cujo processo formativo não atendesse de forma restrita o capital, mas olhasse para o trabalhador na perspectiva da autonomia e da
formação continuada. Com isso, o governo não apenas
retomou o princípio do trabalho como formativo, mas
formulou um programa que aponta para a superação da
dicotomização da educação no Brasil, e também inseriu
152

Assim, a formulação do programa conseguiu superar o modelo historicamente dominante de oferta de
programas para a educação de jovens e adultos, simbolizado pela luta contra o analfabetismo, e no geral com
as chamadas campanhas de alfabetização. O programa
resgatou em sua formulação princípios necessários para
a construção de uma educação emancipatória e radicalizou ao articular os cursos de educação profissional com
a educação média. Com o governo Lula, em que pese as
contradições, e os limites, considerando o contexto socioeconômico e político brasileiro de algumas permanências, mas no campo da EJA, importantes avanços foram
alcançados, e representaram uma grande conquista para
a modalidade, uma vez que o objetivo do governo era garantir maior perenidade com a política relacionada a EJA.
Desta forma, a oferta orgânica com todo o sistema de ensino do país representou uma vitória importante, uma vez
que a EJA havia ficado de fora da reforma anterior. Portanto, a formulação do PROEJA representou um passo à
frente, no que tange ao atendimento de milhares de jovens
e adultos, marcados pela baixa escolaridade e sem qualificação profissional, objetivando dentro de certos limites
e respeitando determinantes históricos reverter uma dívida social histórica com os segmentos mais esquecidos e
marginalizados em nosso país.
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CAPÍTULO 6

O EMPODERAMENTO DAS MULHERES: UMA
ANÁLISE A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO
PRONAF MULHER
Isabel Marques de Brito

INTRODUÇÃO
O empoderamento da mulher, no decorrer dos
anos, tem sido o ponto central de muitas indagações em
diversas esferas do conhecimento científico. As dadas
discussões sempre focam a alteridade à qual a sociedade
patriarcal impôs à mulher, colocando-a em desigualdade frente ao homem (COSTA, 2010; DEERE, 2002; LEÃO,
2014). No decorrer da memória, dentre as distinções
biológicas conferidas a homens e mulheres, foi citada a
exaustão para definir as atribuições dadas aos diferentes
sexos, sendo, dessa maneira, permitido a estruturação social dos sexos. Nessa estruturação, naturalizou-se a posição da mulher ínfera em relação ao homem, estabelecendo seu espaço limitado no mundo.
Em consonância com essa corrente “naturalista”,
foi de maneira desigual que o poder público tratou o tema,
158
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considerando o trabalho da mulher desnecessário diante

Contudo, somente o aspecto econômico não asse-

do mundo do trabalho. Tal postura se encontra alicerçada no regime patriarcal, o que acarreta desigualdades nos
mais diversos pontos, podendo ser políticas, econômicas
e sociais, constantes nos mais variados padrões e cenários
(COLLING, 2004).

gura o empoderamento feminino. É necessário também

No Brasil, intervenções foram realizadas desde os
anos 90, as quais podemos ressaltar, no meio rural, o Pronaf Mulher. De acordo com Rosa (2011), essa política de
incentivo traz novas possibilidades de composição dos
espaços e indivíduos, clarificando o papel da mulher e
possibilitando a esta um papel com distinção no seu fazer social. O Pronaf, a princípio, é um programa de crédito à agricultura familiar, buscando incentivar pequenos
produtores que, na atualidade, não encontram condições
iguais e nem oportunidades acessíveis a sua realidade.

Segundo Gasques et al. (2005), o Pronaf é com-

O Governo Federal acredita que com o Pronaf Mulher haverá uma modificação no elo entre homens e mulheres e uma restruturação nos papéis desempenhados
em função da relação de gêneros. Poderá ocorrer também
uma mudança comportamental, principalmente no meio
rural, que no Brasil, é o lugar onde a desvalorização da
mulher ocorre em maior escala (ROSA, 2011).
Percebe-se que o Pronaf não tratará apenas da
erradicação da pobreza no meio rural, mas permitirá ser
uma política que transformará as relações de poder, por
conseguir criar um nexo entre o dinheiro que sustentará a
agricultura familiar e a mulher.
160

uma mudança nos mais diferentes atores sociais: homens,
mulheres, governos, associações comunitárias, escolas e
todas as instituições capazes de contribuir com a mudança comportamental dos envolvidos.
preendido como um programa de investimento à agricultura familiar e aos adeptos da reforma agrária, sendo uma
possibilidade de investimento às famílias do campo que
não conseguem obter outra forma de crédito.
O Pronaf Mulher permitirá visibilidade às mulheres, reconhecendo sua importância no fazer social, e ainda despertará para a necessidade de políticas que deverão acrescentar e conduzir ao empoderamento da mulher
do campo.
O trabalho da mulher no campo está de acordo
com as necessidades de sua família, esse trabalho é apenas para o seu sustento, porém, algumas mulheres perceberam que seu trabalho se faz importante na permanência de atividades no campo onde atuam, que o resultado
do seu trabalho é ímpar na construção e efetiva colaboração no sustento de sua família e de sua vida, sendo, assim,
melhor remunerada pelo seu esforço e, além disso, sendo
concedido um espaço no âmbito econômico.
Nas últimas duas décadas do século passado, diversas políticas foram lançadas pelo Governo Federal no
161
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intuito de estimular um aumento de renda dos indivíduos

ce-se a herança patriarcal que tem como fruto a anulação

mais necessitados. Nessa perspectiva, buscando acolher a

das mulheres como sujeitos ativos de sua própria existên-

petição dos movimentos de mulheres, essas políticas pú-

cia, favorecendo ao domínio masculino. De acordo com

blicas conduzirão as mulheres campesinas à formação dos

Aguiar (1997), o nexo entre os homens e mulheres são de-

processos políticos e econômicos, destacando a participa-

siguais e dissonantes, que conduz as mulheres em posição

ção no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-

de submissão ao homem e ao poder patriarcal, tal condi-

tura Familiar, na modalidade destinada às mulheres rurais

ção é mais acentuada no campo, que são alcançados em

- o Pronaf Mulher, que as incentiva a participarem do tra-

uma lentidão maior frente às transformações da socieda-

balho remunerado, garantindo sua suficiência financeira.

de contemporânea.

NO BRASIL: AS RELAÇÕES DE GÊNERO E O
EMPODERAMENTO
No Brasil, as relações de gênero exigiram discussões
mais sérias na década de 1970, com a chegada da revolução
sexual e o aumento dos movimentos feministas por todo o
mundo. Nesse cenário, a mulher buscava ser dona de seu
próprio corpo e sua independência em relação ao homem
em uma liga extremamente machista e patriarcal.
Aguiar (1997), Colling (2004), Michel (1982), Pinto
(2003) e Scott (1995), em seus estudos, evidenciam a peleja da mulher frente à participação política, gerando meios
para o seu empoderamento, tal combate é assinalado por
ganhos e perdas, porém, alcança áreas diversas, tanto na política como na esfera econômica e nos contextos culturais.

EMPODERAMENTO DA MULHER CAMPESINA

A relação de poder dada entre homens e mulheres demonstram que as mulheres historicamente não são
sujeitos de poder, ao contrário, são sujeitos sobre quem o
poder é exercido (OLIVEIRA, 2006).
A sustentação da igualdade de gênero no mundo
profissional não resolveu o dilema de exploração da mulher no mercado de trabalho, mas ocasionou a elas uma
jornada dupla de trabalho, pois, além do seu desempenho
profissional, recai sobre sob a mulher maior parte do trabalho doméstico recebido do paradigma patriarcal.
Ao investigar as relações de gênero e a política de crédito, Hernandez (2009) corroborou distintos entendimentos
na assimilação das relações de desigualdades existentes entre homens e mulheres, formando essas diferentes interpretações a partir da determinação biológica e apresentando a
constituição do gênero a partir da construção social.

Tratar de relações de gênero equivale a discorrer

Desse modo, quando se versa o tema pela perspec-

sobre as relações de poder. Nesse entendimento, reconhe-

tiva do biológico, podemos constatar que as colocações

162
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dispostas até a década de 70 sustentam a superioridade

suas próprias vidas, possibilitarão também transforma-

masculina, tendo como base até mesmo as diferenças físi-

ções na sociedade que estão inseridas.

cas entre homens e mulheres.

Portanto, podemos constatar que o empodera-

A desigualdade entre homens e mulheres se reco-

mento da mulher traz mudança, pois enfrenta compor-

nhece por meio não somente da secessão social do traba-

tamentos culturais já enraizados, como o patriarcado. “O

lho entre eles, mas por meio também de disposições que,

poder patriarcal é caracterizado como sendo um sistema

de acordo com sua ordenação, definem suas atuações,

de normas baseado na tradição, tendo como elemento

promovendo, dessa forma, a partição no trabalho.

básico da autoridade patriarcal a obediência ao senhor”

As relações de gênero, segundo Oliveira (2006),

(AGUIAR, 1997, p. 163).

trazem o ponto principal que ocasiona essa disputa, que é

A mulher se resulta distinta daquela que conforma

justamente o exercício do poder, seja pelo homem ou pela

o poder patriarcal, ela passa a ter domínio sobre seu ser,

mulher. Nesse contexto, trazemos duas definições que

exercitando a capacidade para pensar livremente, formu-

permitem entendimento quanto à disputa constante entre

lando posturas críticas e se posicionando diante delas, to-

os gêneros, listadas por Scott (1995), sendo elas: a primei-

mando decisões, fazendo parte de um coletivo que aponta

ra, as diferenças entre os sexos constituem as relações so-

cada vez mais mudanças individuais.

ciais; e a segunda, as relações de poder que medem suas
forças, passando primeiramente pelo gênero.

Para Baquero (2006), o processo de empoderamento da mulher deve ser contínuo, dando atenção aos aspec-

Para Oliveira (2006), a desconformidade das mu-

tos que promovem igualdade, tanto no meio de todos, como

lheres e o seu protesto fazem com que elas caminhem em

individualmente. Não podemos nos furtar de outras ver-

direção às mudanças, nas relações entre homens e mulhe-

tentes que integrarão o empoderamento, sendo elas com-

res, nascendo, assim, a expressão empoderamento, que foi

postas pelo cognitivo, psicológico, político e econômico.

prontamente propagandeada pelo movimento feminista.

O cognitivo permite à mulher ter entendimento do

De acordo com Deere e Leon (2002), o uso do termo

seu estado de subordinação, apresentando consciência de

empoderamento pelo movimento feminista é para desta-

que esse estado se volta para a sociedade na qual está in-

car que mulheres empoderadas são aquelas pertencentes

serida. Essa variável envolve a percepção do “eu” e a pos-

a países periféricos e, quando designadas empoderadas,

sibilidade de fazer suas próprias escolhas, sem ter o com-

além de terem a capacidade de promover mudanças em

promisso de obedecer a padrões sociais e culturais aos

164
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quais fazem parte. Ademais, o cognitivo permite à mulher

em situações que vão acometer suas vidas e de sua famí-

ter lucidez sob as relações de gênero, sexualidade, direi-

lia, contudo, é sabedor que este novo posicionamento de

tos adquiridos e progressos políticos e sociais.

posse de suas vidas, nos mais diferentes aspectos, vai pro-

O aspecto psicológico traz ao seu interior a conquista de autoestima e confiança em si mesma; praticando essas novas condutas de vida no seu meio de inserção,
assegurará melhores oportunidades na vida, asseverando
a vitória diante de suas batalhas por mudanças.

vocar a relação de poder já constituída pelo patriarcalismo, que refletirá o sentimento de impotência do homem
diante de uma mulher mais autossuficiente.
Nessa via de entendimento, o poder pode ser observado como elemento relevante em todos os aspectos, seja

O aspecto político evidencia o manuseio hábil com

econômico, social e pessoal, e a prática desse poder é com-

tudo que a política e o social determinam, assegurando

preendida como peça fundamental para o empoderamento.

um meio adequado de entendimento e, a partir daí, vis-

Para Oliveira (2006), a partir do início dos anos

lumbrando possibilidades de mudanças.

2000, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

E, por fim, o aspecto econômico, que ressalta a re-

verificou que as contínuas desigualdades entre homens

levância de demonstrar a capacidade no cumprimento de

e mulheres é que estabelecem as relações de poder e de

atividades geradoras de ganho, garantindo autossuficiên-

produção no campo.

cia econômica para as mulheres.

Em meio a tudo isso, o empoderamento não é

O empoderamento da mulher desencadeia um

comum para a maioria das mulheres do setor rural, na

novo entendimento de poder, alcançando de uma vez a

medida em que o cotidiano tradicional, o convencional,

possibilidade de participação da mulher em responsa-

predominante no meio rural, onde o modelo hierárquico

bilidades e tomadas de decisões que contribuirão para

desigual predomina, os homens mandam e as mulheres

o coletivo, para todos, retratando a participação da mu-

trabalham muito em atividades produtivas e reproduti-

lher não só no meio familiar, mas sinalizando também sua

vas. Todavia, no momento de decisão e controle dos in-

participação no mundo.

vestimentos dos recursos adquiridos, tanto pelo labor do

Segundo Deere e Leon (2002), a mulher rural, no

homem como da mulher, a prerrogativa é do primeiro,

instante que assume a posse e o controle de sua proprie-

isto é, de maridos, companheiros, pais e irmãos.

dade rural e decide suas atividades, e é capaz de gerar

Apesar dos esforços no reconhecimento das relevantes mudanças no formato das famílias, ainda se fazem

renda, atinge autonomia para demonstrar suas escolhas
166
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muito presentes as relações de desigualdades, de poder,
que tomam ocupação no campo econômico e político,
sem mencionar o afetivo que, com tal desigualdade, gera
perdas no trato humano dado a essas mulheres.

relações de dominação patriarcal que lhes “diminuem”.
Neste sentido, Oliveira (2006) observa que o sentido da
compreensão da realidade é alterado e, consequentemente, também se alteram as estratégias de superação
das desigualdades.

A personificação dessas desigualdades está disposta nas análises fundadas em dados oficiais, mesmo as
mulheres rurais não sendo maioria, são fatia expressiva da
população rural, segundo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), correspondendo a mais de 45% dessa
população. Por elas viverem mais, com o passar dos anos
elas se responsabilizam pelo sustento de seus dependentes.
Nesse contexto, o papel das mulheres é bem claro;
elas devem seguir regras que acabam limitando sua atuação como sujeitos, pois são obrigadas a seguir determinadas normas e ter um jeito de viver que não é necessariamente o que querem.
A introdução e fixação das mulheres rurais em posição relevante e decisória no segmento econômico são
determinadas pela pobreza e pela ausência de reconhecimento de suas atividades produtivas, visto que boa parte
de seu trabalho é nomeado como ocupação doméstica, ou
apenas uma mãozinha ao trabalho, no qual o detentor é o
homem, nos moldes do patriarcalismo, mesmo que a participação seja crucial para sustentação de sua família.
Essa espécie de “invisibilidade” das mulheres nos
processos produtivos existentes no meio rural não decorre somente da sua percepção da condição de subalternação, ou seja, não são elas que se ocultam: são as próprias
168

A constatação da autora se encontra de acordo
com dados oficiais do IBGE (2014), que demonstram o fato
de que o trabalho feminino não é reconhecido, na medida
em que não há pagamento algum por ele; é ausente qualquer forma de reconhecimento, não há remuneração para
as mulheres; e esse aspecto é basilar para a constatação
da ausência do valor da mulher.
Essas desigualdades se refletem na questão da reforma agrária, pois essa luta no Brasil já esteve em meio à
atuação de muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
As mulheres sempre foram ativas nessa luta, contudo, o
alcance delas à terra sempre foi limitado, e mesmo acontecendo concomitante a essa luta, as modificações nas relações sociais que integram o processo de luta pela terra
evidenciam cada vez mais as relações desiguais de poder.
Todavia, a legislação brasileira dá um salto e avança para que haja o acesso dessas mulheres do campo à
terra. Deere e Leon (2002, p.24) ressalta que, na década
de 60, “[...] o Estatuto da Terra de 1964 dava prioridade
a chefes de família maiores que quisessem dedicar-se às
atividades agrícolas”.
A autora ressalta que modelos culturais do país
determinam a chefia familiar aos homens, porém, devi169
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do aos resultados alcançados pela legislação, a partir da

mem, “chefe de família”, fica com o lote de assentamen-

década de 80, as mulheres que trabalham no campo se

to; e a mulher sai acompanhada, na maioria das vezes, de

colocaram em luta por todo o país para avocar o alcance

suas crianças, voltando para a sua única opção, o mero

igualitário à terra no dilema da reforma agrária.

acampamento, que não lhe oferece nenhuma garantia de

O acolhimento dessa luta pelos movimentos sociais de mulheres contribuiu para inserir o artigo 189 da
Constituição Federal, que declara em seu parágrafo úni-

permanência. Esses acontecimentos ilustram que a convivência conjugal é um dos fatores que definem os modelos
de desigualdade expostos no acesso da mulher à terra.

co: “O título de domínio ou concessão de uso serão confe-

Podemos ainda mencionar a prática recorrente

ridos ao homem ou à mulher, ou ambos, independente do

no cenário nacional, que é o de pouco ou quase nenhum

seu estado civil, nos termos e condições previstos em lei”

acesso dessa mulher às políticas públicas, as mulheres do

(BRASIL, 1988, p. 56).

campo participam de maneira minoritária nas decisões

Mesmo em meio a essa vitória alcançada, do seu

sobre políticas públicas.

direito garantido em lei, o uso desse ganho vem ocorren-

Além do alcance restrito dessas mulheres aos recur-

do de forma ineficiente. Com o passar dos anos, vem se

sos econômicos, elas ainda se defrontam com o estado de

observando que é bem pouco o número de mulheres que

invisibilidade em que ficam diante do Estado e da socieda-

possuem titularidades de suas terras, além da débil apli-

de. Nem mesmo o direito à documentação civil e trabalhis-

cação e utilização das leis.

ta, assegurado pelo Estado, lhes garantem a cidadania, ou

Segundo Deere e Leon (2002), o alcance das mu-

seja, o poder de exercer o gozo dos direitos civis e políticos

lheres aos lotes da reforma agrária se deu em sua maioria

do Estado. E ainda dados do IBGE (2014) demonstraram

entre as casadas, mas em número muito menor em rela-

que 40% da população rural estão na condição de sub-re-

ção aos homens, nessa mesma condição civil, e com um

gistro, e que 60% desse indicativo são de mulheres.

número maior entre as mulheres viúvas e solteiras do que
entre homens da mesma condição.

Diante desse retrato reconhecido, o governo federal tem se mostrado interessado em criar e executar, como

Ainda há também a preponderância da família, ou

resultado de uma força, meios que possam favorecer o

seja, do chefe da família no acesso ao recurso econômi-

avanço, em que possa se admitir e ter o convencimento do

co, quando ocorre a separação conjugal. A situação no

valor econômico da mulher no campo. O governo vem, ao

meio rural fica acomodada da seguinte maneira: o ho-

longo de gestões, buscando desenvolver políticas públi-
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cas para as mulheres do campo, contribuindo, dessa ma-

aos pequenos produtores rurais que vinham sendo excluí-

neira, para que haja uma inclusão afirmativa e decisiva na

dos das políticas públicas até então existentes.

economia nacional.

Em linhas gerais, o Pronaf Mulher trata-se de uma

Este posicionamento do governo é resultado do I Pla-

linha de crédito disponibilizado pelo Governo Federal,

no de Políticas para as Mulheres, criado na I Conferência de

via instituições financeiras estatais aprovadas pelo Mi-

Políticas para as Mulheres, realizada em julho de 2004.

nistério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no sentido
de fomentar as atividades de agricultura familiar ou qual-

O PRONAF MULHER

quer outra atividade ligada ao trabalho no campo, desde

As políticas públicas para as mulheres rurais, recentemente praticadas pelo governo federal por meio do
Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e
pela Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, buscam incidir sobre as dificuldades vividas por elas no campo, como, por
exemplo, o acesso aos direitos de cidadania, à renda e
emancipação no trabalho.

que geridos pela mulher (BRASIL, 2014b).
A ideia do Pronaf Mulher se insere numa proposta
maior, que advém do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), criado a partir de
uma necessidade imprimida por demanda dos agricultores
familiares brasileiros, no início da década de 1990. Nessa
perspectiva, o Governo Federal objetivava criar um programa que atendesse, de uma forma genérica, às propriedades,

Um dos acontecimentos mais marcantes que ocorreu na esfera das políticas públicas foi a criação do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar

sem pensar nos sujeitos nelas existentes (BRASIL, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

(PRONAF), em 1996. Segundo Oliveira (2006, p.14), o sur-

A partir do exposto, percebemos que as relações

gimento desse programa representou o reconhecimento e

de gênero, antes polarizada na figura masculina, foi gra-

a legitimação do Estado em relação às especificidades de

dativamente sendo trabalhada a partir de inúmeras lu-

uma nova categoria social, “os agricultores familiares”, até

tas levadas a cabo por algumas mulheres que buscaram

então designada com diversas categorias: “pequenos pro-

desconstruir a sua condição de submissão em relação ao

dutores, produtores familiares, produtores de baixa renda

homem, começando pelo seu papel no seio familiar e se

ou agricultores de subsistência”. O programa nasceu com

estendendo para a vida profissional e sua presença mais

o objetivo de prover crédito agrícola e apoio institucional

contundente na esfera política.
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Um aspecto fundamental da desigualdade entre
homens e mulheres ocorre pelas responsabilidades das
mulheres, tanto na esfera doméstica quanto no trabalho
produtivo (atividades agropecuárias) e reprodutivo, que
marcam a sua contribuição, embora nem sempre reconhecida e remunerada na agricultura familiar. Essa invisibilidade e não remuneração do trabalho das mulheres
na esfera da produção é decorrente das relações desiguais
de gênero, evidenciadas na divisão sexual do trabalho.
Por fim, concluímos que, mesmo que as mulheres
estejam assumindo papéis antes inexplorados por elas
na agricultura familiar, as instituições financeiras, bem
como as políticas agrícolas governamentais, ainda deixam a desejar no que diz respeito à adequação de projetos
e à garantia do acesso ao crédito para esse novo público. Nesse sentido, há um despreparo por parte dos órgãos
executores das políticas públicas em relação ao atendimento direcionado às mulheres, principalmente por esses
assuntos serem, na maioria das vezes, tratados com os homens, reprodutores de desigualdades.
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CAPÍTULO 7

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO
CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UMA
ANÁLISE DO RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA
LINGUÍSTICA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E LÍNGUA
PORTUGUESA
Cleomar Lima Pereira
Lívia da Conceição Costa Zaqueu

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, vol.
20, nº 2,jul./dez. 1995. p. 71-99.

INTRODUÇÃO
Considerando a condição de emergência da implantação de uma política de educação bilíngue no Brasil, analisamos o relatório sobre a política linguística de
educação bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa, apresentado a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI),
observando que desafios e perspectivas são apresentados
para a organização dessa política educacional em relação
ao ensino de estudantes surdos.
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Para fundamentar nossa análise, lembramos que

cessidades culturais, identitárias e linguísticas dos sur-

em 2002, após vários movimentos da comunidade surda

dos. Esta questão começa a se apresentar como ponto de
reinvindicação das comunidades surdas brasileiras que
visam uma nova restruturação no sistema e espaços educacionais. Busca-se, assim, implantar um ambiente favorável à aprendizagem desses estudantes.

pela oficialização da Língua de Sinais, a Lei nº 10.436 de 24
de abril de 2002 reconheceu a Língua de Sinais no Brasil
(Libras) e, em seguida, o Decreto nº 5. 626, de 22 de dezembro de 2005, a regulamentou apontando no seu bojo a Língua Portuguesa como segunda língua dos surdos, na modalidade escrita, além da inserção da disciplina Libras no
currículo dos cursos de formação de professores e o uso e
a difusão da Libras em ambientes públicos e privados.
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) com vistas a
atender a especificidade linguística dos estudantes surdos
aponta o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
como suporte à inclusão destes estudantes nas salas regulares. O referido atendimento teria como objetivo o aprofundamento, ou mesmo aprendizado, da Libras e o desenvolvimento da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
Entretanto, muitos teóricos e pesquisadores (KENDRICK e
CRUZ, 2017; CAMPELLO e REZENDE, 2014; BRITO et al,
2013; QUADROS, 2000) do processo de ensino e aprendizagem para surdos destacam que esse tipo de atendimento,
muitas vezes, não atende a complexidade linguística e cultural na qual os estudantes surdos estão envolvidos.
Nessa perspectiva, estes estudos (KENDRICK e
CRUZ, 2017; CAMPELLO e REZENDE, 2014; BRITO et
al, 2013; QUADROS, 2000) apontam a educação bilíngue
como o tipo de educação adequado para atender as ne178

É mister ressaltar que com a Lei nº 10.436/2002 e
o Decreto nº 5.626/2005, percebemos uma tentativa de
consolidar uma política de inclusão social e educacional
das pessoas surdas. No entanto, a inexistência de uma Política Linguística Bilíngue que oriente as ações e o uso da
Língua de Sinais no Brasil deixa uma lacuna no planejamento das ações educativas.
Partindo dessas premissas, foi organizado um grupo de trabalho junto ao Ministério da Educação com intuito de delinear orientações para a implantação de uma
Política Linguística Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais
e Língua Portuguesa. O trabalho desenvolvido resultou
no Relatório sobre a referida Política, em 2014, objeto de
nossa análise.
Nossa intenção reside em analisar o que nos revela o Relatório quanto às perspectivas e desafios frente à
implantação da referida Política Linguística. Para tanto,
traçamos um percurso de análise que se inicia situando
as políticas educacionais para estudantes surdos no Brasil, ou como fora desenvolvida a discussão sobre possíveis
políticas que não se traduziram em documentos, mas em
práticas educacionais e sociais.
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Prosseguimos explicitando o que é bilinguismo,

o uso da Língua de Sinais e a outra através do ensino da

como esta categoria se caracteriza e, ainda, como se de-

fala, o oralismo (REICHERT; PERLIN, 2014). O oralismo

fine na escolarização dos surdos. A partir da contextuali-

acabou se legitimando como o método mais apropriado

zação apresentada, apontamos as reflexões em relação ao

de ensino de surdos após o Congresso de Milão, em 1880,

Relatório apresentado pela Secretaria de Educação Con-

onde estavam reunidos profissionais da saúde e educado-

tinuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECA-

res de surdos. Segundo Skliar (1997), nesse congresso, um

DI/MEC, atualmente extinta. Ao término, apresentamos

grupo não muito numeroso de educadores ouvintes impôs

nossas considerações em relação às discussões promovi-

a superioridade da língua oral sobre a língua de sinais, e

das e como estas podem aprofundar a temática no campo

decretou sem fundamentação científica que a primeira

da educação brasileira.

deveria constituir o único objetivo do ensino voltado para

TRAÇANDO O PERCURSO PARA UMA POSSÍVEL
POLÍTICA LINGUÍSTICA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA
SURDOS NO BRASIL

os estudantes com surdez.
A ineficácia do oralismo no desenvolvimento de
aprendizagens por estes estudantes levou ao seu fracasso
no século XX, pois se constatou que esse método não foi

Durante o percurso educacional de pessoas surdas

capaz de prover a alunos surdos com diferentes graus de

é possível constatar que houve diversas tentativas de ensi-

surdez resultados positivos na aprendizagem. Destaca-se,

no buscando ajustar estas pessoas ao padrão imperativo da

no entanto, que mesmo proibida, a Língua de sinais con-

sociedade. Desde a antiguidade, os surdos sofriam com a

tinuou a ser utilizada em grupos e associações de surdos.

discriminação e, por vezes, total exclusão; Reichert e Perlin

Nesse passeio pela história da educação para sur-

(2014) afirmam que na Idade média o surdo era tido como
um ser imperfeito e, dessa forma não poderiam pertencer a
uma sociedade, teriam que viver sob a tutela de um ouvinte
e sem direito a qualquer participação nas decisões relativas à sua própria vida (REICHERT; PERLIN, 2014).

dos e as tentativas de implantação de uma “política” ou
um “método” que abrangesse as singularidades linguísticas do indivíduo surdo, o estudioso, pesquisador e linguista Willian Stokoe teve papel preponderante. Willian
Stokoe foi um grande estudioso das Línguas de Sinais, pes-

Na Idade Moderna, alguns professores iniciam o

quisou amplamente a Língua de Sinais Americana (LSA) e

ensino aos surdos e se distinguem por adotar alguns fun-

na década de 60 publicou o trabalho científico intitulado

damentos diferenciados e, já no século XVII, duas tendên-

Estrutura da Língua de Sinais, de grande importância para o

cias de ensino às pessoas surdas se destacaram: uma com

reconhecimento das Línguas de Sinais como língua na-
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tural, dotada de todos os elementos inerentes às demais

reflete o igual crescimento do movimento surdo na busca

línguas do mundo. Os estudos de Stokoe tiveram reflexos

por direitos linguísticos, dos quais alguns foram conquis-

em todo o mundo, inclusive no Brasil, contribuindo para

tados nos anos 2000 (KENDRICK; CRUZ, 2017).

o reconhecimento e a valorização das Línguas de Sinais
(REICHERT; PERLIN, 2014).
Podemos acrescentar que com os estudos de Stokoe as organizações de surdos também ganharam força
em todo o mundo, pois apesar de proibida por muitos
anos, a Língua de Sinais continuou viva e a se disseminar nas comunidades surdas, principalmente através das
suas associações. Por meio das associações, o movimento
surdo começou a se organizar no sentido de reivindicar
direitos e lutar por políticas públicas que beneficiassem a
população surda. Os autores Kendrick e Cruz (2017) afirmam que a relação entre os pares surdos e a organização
em grupos surdos proporcionou a articulação destes indi-

Após o reconhecimento e regulamentação da Libras, a luta do movimento surdo vem se organizando em
prol de uma perspectiva bilíngue de educação e da criação
de escolas bilíngues, distanciando-se da orientação inclusivista do Ministério da Educação de fechamento das classes especiais e escolas bilíngues para surdos (BRITO et al,
2013) Assim, em 2011, surgiu o Movimento Surdo em Defesa da
Educação e da Cultura Surda com o propósito de vetar o:
Fechamento das escolas específicas de
surdos, escolas que oferecem uma instrução em duas línguas: a Língua de Sinais
brasileira, como primeira língua, e o Português escrito, como segunda língua. A

víduos, de modo mais político e aguerrido para a luta pela

luta é em defesa dos direitos linguísticos,

valorização da Libras como língua.

culturais e educacionais do povo surdo,

As ações do movimento surdo no Brasil resultaram
na mudança da caracterização da Federação Nacional de
Educação e Integração de Deficientes Auditivos (FENEIDA) que atuava como uma instituição assistencialista, e
a partir da intervenção do referido movimento passou a

principalmente das crianças surdas (BRITO et al, 2013).

Após diversas movimentações, esforços e engajamentos da comunidade surda, foi apresentado o Projeto
de Lei nº 131/1996 pela senadora Benedita da Silva, en-

se chamar Federação Nacional de Educação e Integração

quanto paralelamente ocorria diversas ações como abai-

dos Surdos (FENEIS) e logo tornou o reconhecimento da

xo-assinados, manifestações no Congresso e reivindica-

Língua de Sinais Brasileira a principal pauta da Institui-

ção corpo a corpo com os parlamentares, cujo objetivo

ção. A FENEIS em dez anos (1987-1997) pulou de 16 insti-

era pressionar o legislativo para o proposito descrito no

tuições filiadas para 88, um crescimento vertiginoso que

Projeto de Lei (BRITO et al., 2013).
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E finalmente, através da promulgação da Lei nº
10.436/2002, a Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida
como meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas do Brasil. A Lei nº 10.436, de 24 de abril
de 2002, do então presidente Fernando Henrique Cardoso,
dispõe o parágrafo único:
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico
de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e
fatos, oriundos de comunidade de pessoas
surdas do Brasil (BRASIL, 2002, p.1)

Esse reconhecimento foi um marco para a educação de surdos no Brasil. Em 2005, através do Decreto 5.626
de 22 de dezembro a Lei de Libras foi regulamentada e a
Libras inserida como disciplina curricular e o uso e difu-
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Tal proposta buscava tornar clara a garantia às famílias e aos surdos do direito
de optar pela modalidade de ensino considerada mais adequada para o pleno desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, sendo prevista o modelo da educação
bilíngue (LIBRAS e Língua Portuguesa
escrita) em escolas e classes específicas
(CAMPELLO e REZENDE, 2014, p. 74).

A escola bilíngue se tornou prioridade para os movimentos sociais de surdos. Em 2012, as entidades representativas surdas tiveram êxito ao convencerem os deputados da Câmara Federal sobre a necessidade na inclusão
de uma pauta específica no texto sobre educação bilíngue
no PNE, entretanto, na Comissão de Assuntos Econômicos, o texto foi alterado, de forma a deixar a educação de
surdos totalmente sob responsabilidade do ensino regular,
após diversas manifestações o texto original foi mantido.
Nora (2017) afirma que:

rejeitada no relatório final do evento, sendo que esse re-

Os representantes dos movimentos sociais
surdos, que já haviam se debruçado sobre
diferentes demandas que culminaram com
a aprovação do texto do PNE com a previsão da educação bilíngue para surdos,
engajaram-se na criação de um GT no âmbito do MEC cujo principal objetivo era delimitar metas e apresentar recomendações
para a elaboração de políticas linguísticas
voltadas para esse modelo educacional
(NORA, 2017, p. 15)

latório serviria de subsídio para elaboração do Plano Na-

Como resultado desse grupo de trabalho foi elabo-

são da mesma pelos estados e municípios foi garantido.
Após a promulgação da Lei de Libras 10.436/2002
e sua regulamentação pelo Decreto 5.626/2005, nasce o
movimento pela Escola Bilíngue para Surdos, resultado
das discussões ocorridas em 2010 na Conferência Nacional de Educação (CONAE) no qual a proposta elaborada
por delegados e representantes de movimentos surdos foi

rado o Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue

cional de Educação (PNE):
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– Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa (MEC/SE-

O exposto demonstra que na base do bilinguismo encontram-se as questões linguísticas, mas também,
as questões de território, cultura e identidade, elementos estes que no âmbito educacional precisam conduzir
o trabalho pedagógico. Neste sentido, Quadros contribui
dizendo que ao se referir ao bilinguismo não está “estabelecendo uma dicotomia, mas sim reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a Língua
Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil” (2000, p.54). Não há sobreposição, cada
língua ocupa o lugar devido, no caso do bilinguismo para
os surdos a Libras como língua de uso e a Língua Portuguesa como língua de escrita.

CADI, 2014) que defende a necessidade de uma reanálise
da política de educação de surdos e da desvinculação da
mesma à educação especial. Mesmo após diversos marcos
legais que possibilitaram aos surdos várias conquistas,
ainda não se extingue a necessidade de buscar ainda mais
melhorias para a educação das pessoas surdas.
Mas o que seria essa educação bilíngue para surdos? Para compreendermos tal questão explicitamos inicialmente que o tema bilinguismo encontra-se no momento contemporâneo na agenda da internacionalização,
vinculada às políticas econômicas de globalização e por
migrações voluntárias (FLORY et al, 2009). Porém, antes
mesmo desse movimento global, existe no seio de determinadas sociedades a presença de línguas minoritárias, como
é o caso das línguas indígenas e das línguas de sinais que
diferente das línguas mundialmente reconhecidas, buscam
estabelecer seus espaços e o seu reconhecimento por meio
de Leis que assegurem sua continuidade e preservação.
Para além da compreensão do bilinguismo como
domínio ou presença de duas línguas num mesmo espaço,
adotamos a ideia de Flory et al (2009) por considerarmos
mais apropriada ao tratarmos de bilinguismo para surdos.
Flory et al (2009, p. 28 ) destaca que o bilinguismo envolve
diferentes contextos que “remetem à esfera social, política, econômica, individual, à aceitação e valorização de
cada uma das línguas faladas e das culturas com as quais
se relacionam, à exposição e experiência com a língua,
entre outros fatores”.
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O ensino bilíngue para estudantes surdos está diretamente vinculado à cultura surda, objeto de mobilizações sociais, além de fazer parte da identidade do surdo.
Neste sentido, o ensino bilíngue objetiva o aprimoramento linguístico da primeira língua para o surdo. A política
linguística instaurada por meio do Decreto 5.626/2005 ao
regulamentar a Lei nº 10.436/2002 tem como consequência um planejamento linguístico de reconhecimento de
Libras como língua nacional e a sua promoção no Brasil.
O capítulo IV do Decreto 5.626/2005 prevê um planejamento linguístico para a difusão de Libras e da Língua
Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação.
O Decreto nº 5.626/05, em diálogo com as reivindicações das comunidades surdas brasileiras, pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS, 1999), defende a educação bilíngue, definindo-a,
187
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bem como os espaços onde ela deve ser implantada, nos
seguintes termos:
São denominadas escolas ou classes de
educação bilíngue aquelas em que a Libras
(L1 – primeira língua) e a modalidade escrita da Língua Portuguesa (L2 – segunda
língua) sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo (BRASIL, 2005, Artigo 22, §1º).

A partir da proposta do Decreto, os professores devem ser bilíngues desde a educação infantil. Portanto, os
espaços previstos para a escolarização inicial devem ser
organizados de modo que a Libras seja a língua entre professores e alunos, logo, esta exerça o papel de mediadora dos processos escolares, visto a Língua Portuguesa ser
um segundo idioma para uma pessoa não ouvinte.
O Ensino Bilíngue de surdos requer ambientes próprios para o aprendizado de L1 (Libras) e L2 (Português)
para o surdo. De acordo com o Relatório sobre a Política
Linguística de Educação Bilíngue (2014), o ensino bilíngue para estudantes surdos deve ser regular, integrando
as línguas envolvidas em seu currículo, e seguir consoante à cultura de sua comunidade. Este ensino não deve ter
a característica de especializado, destoando da natureza
de criação do documento criado para promover a política
linguística da educação bilíngue.

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

O QUE A ANÁLISE DO RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA
LINGUÍSTICA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE - LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS E LÍNGUA PORTUGUESA NOS
REVELA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa apresenta-se como um documento elaborado por uma Comissão de linguistas e pesquisadores instituída pelo Mistério da Educação por meio da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão. Apresentado em 2014, o objetivo deste trabalho
consistiu em desenvolver subsídios para a implantação de
uma Política de Educação Bilíngue que contemple a diversidade linguística do grupo de estudantes surdos.
As análises iniciais sobre o Relatório demonstram
que o Grupo de Trabalho instituído preocupa-se inicialmente em desenvolver conceitos teóricos que fundamentam a discussão sobre o direcionamento de uma política
linguística para surdos.
Entendemos que tal posicionamento se faz necessário tendo em vista que a discussão sobre a diferença linguística e cultural dos estudantes surdos aparece no cenário da educação brasileira, de forma oficial, a partir do
ano de 2002 quando da oficialização da Libras no país. Até
então, os princípios e orientações voltados para a aprendizagem desses estudantes estavam centrados nas metodologias educativas e comunicacionais desconsiderando as
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diferenças culturais e linguísticas presentes nesse proces-

Destaca ainda que a Política fortalecerá ações já
previstas no Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005) como
a introdução da disciplina Libras em todas as licenciaturas; ações de formação de educadores bilíngues Libras Português para a Educação Básica; contratação e formação de intérpretes e tradutores de Libras (BRASIL, 2014).

so. Segundo o próprio Relatório (BRASIL, 2014, p. 04), “a
escolarização dos surdos não pode estar vinculada à condição auditiva do estudante [...] os surdos são diferenciados
pela lei de Libras, do ponto de vista sociolinguístico, como
pessoas surdas usuários de uma língua – a Libras”.
Apresenta-se, portanto, como um dos primeiros
desafios impostos a concretização deste Relatório: fomentar cientificamente a ampla divulgação e discussão
entre professores e pesquisadores sobre a questão da diferença linguística e cultural desse grupo social e os seus
desdobramentos nas políticas sociais brasileiras, entre
elas a educacional.
Ao tratar dos marcos legais referentes ao Direito
à Educação, o Relatório sinaliza para a universalização
do acesso a esse direito na primeira infância, enfatizando
que às famílias de crianças surdas deve ser garantido escolas que promovam seu desenvolvimento cognitivo e social. Aponta como perspectiva, ao mesmo tempo em que
se impõe como um grande desafio a implantação de escolas e creches bilíngues que favoreçam o desenvolvimento
linguístico dos surdos, desde a infância.
Na análise do Relatório, percebemos que o grupo
tenta demonstrar que a compreensão da implantação de
uma política linguística bilíngue para os surdos permitirá
a sociedade brasileira e aos agentes públicos perceberem a
importância do estabelecimento de escolas e creches bilíngues como forma de desenvolver uma verdadeira inclusão.
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Fundamenta que a proposta de uma Política Linguística Bilíngue voltada para Libras – Português ampara-se em documentos estabelecidos em Congressos e Convenções nacionais e internacionais (Decreto
5.626/2005; Decreto 6.949/2009; Decreto 7.611/2011; Decreto 7.387/2010; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Declaração Universal
dos Direitos Linguísticos. Plano Nacional de Educação).
Esses documentos reforçam o direito da comunidade surda a fazer uso da Língua de Sinais e apontam para ações
governamentais quanto à preservação desta Língua e de
acesso a ela. Ações que demandam esforço político e social e, que diante desse arcabouço legal, gera expectativas
no âmbito da concretização das mesmas.
Uma das formas de acesso, pelo uso surdo, à Língua de Sinais é a escola bilíngue, caracterizada no Relatório como “aquelas onde a língua de instrução é a Libras
e a Língua Portuguesa é ensinada como segunda língua,
após a aquisição da primeira língua; essas escolas se instalam em espaços arquitetônicos próprios e nelas devem
atuar professores bilíngues, sem mediação de intérpretes
na relação professor - aluno e sem a utilização do português sinalizado” (BRASIL, 2014, p. 04).
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Vislumbramos que esse direcionamento, que se
constitui como legítimo, implica em vários desafios que
necessitam de ações políticas como a inserção do tema
bilinguismo no contexto das discussões de currículo; a
promoção da formação inicial e continuada de professores na perspectiva da escola bilíngue e a implantação das
escolas bilíngues.
Além dos aspectos levantados, o Relatório deixa
clara a necessidade de um reposicionamento do Ministério da Educação quanto à vinculação das políticas educacionais para surdos estarem vinculadas a Educação Especial, visto que a escolarização dos surdos não pode estar
vinculada à condição auditiva do estudante, embora a ele
deva ser garantido, na área da saúde, o acesso à oralização (prótese interna e externa - implante coclear e AASI).
O Relatório destaca que:
A Educação Bilíngue de surdos não é compatível com o atendimento oferecido pela
Educação Especial, pois restringe-se às
questões impostas pelas limitações decorrentes de deficiências de um modo extremamente amplo, como se o surdo, ele
próprio, pela surdez, fosse dela objeto em
si mesmo. Considerado como parte de uma
comunidade linguístico cultural, o estudante surdo requer outro espaço do MEC
para implementar uma educação bilíngue
regular que atenda as distintas possibilidades de ser surdo. Em decorrência, surdos
com deficiências além da surdez devem ser
atendidos em atendimentos especializados
192
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organizados com base nos princípios da
Educação Bilíngue oferecida em Libras e
Português Escrito como segunda língua
(BRASIL, 2014, p.8).

Compreendemos que no cenário da educação brasileira, a ruptura com antigos paradigmas em relação a
temática e o encaminhamento das novas demandas que
emergem são, de certa forma, os principais desafios e a
grande expectativa da comunidade surda, dos educadores e pesquisadores da área para a concretização da Política Linguística Bilíngue Libras - Português.
Mas o que seria essa Política Linguística Bilíngue
para surdos? No Relatório, essa Política é caracterizada
como um tipo de intervenção social que vai subsidiar o
planejamento e as decisões no país e na comunidade linguística em relação ao uso dessa língua (BRASIL, 2014).
Nesse planejamento se estabelece o status e o local
de cada língua envolvida, neste caso Libras e Português,
nos espaços e currículos escolares. O reconhecimento
científico da Libras, para além do documento, fundamenta os estudos nessa área e permite a implantação de um
currículo escolar que considere a Libras como primeira
língua e a Língua Portuguesa na sua modalidade escrita
para estudantes surdos. Enfatizamos este aspecto considerando as realidades educacionais nas quais os estudantes surdos estão inseridos que apesar de reconhecida
a Libras como sua primeira língua, o currículo educacional brasileiro exige deste estudante que ele desenvolva
193
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as mesmas atividades e tenha o mesmo desempenho dos

brasileiros acesso e condições aos instrumentos avaliati-

alunos ouvintes na Língua Portuguesa.

vos de forma qualitativa.

O contexto apresentado demonstra uma situação de

A formação de professores, já pontuada neste artigo,

desencontro entre as orientações legais e o currículo edu-

se apresenta como fator de extrema relevância para a con-

cacional ratificando, portanto, a argumentação do grupo de

cretização de objetivos e metas descritas no Relatório. A for-

trabalho quanto a necessidade e relevância de uma Política

mação de professores deve contemplar um arcabouço teó-

Linguística Bilíngue que oriente as ações educativas para

rico e metodológico para o ensino de Libras como primeira

estudantes surdos em todos os níveis de escolarização.
Como orientações gerais e iniciais o Relatório destaca alguns elementos e características necessárias para a
compreensão do desenvolvimento da Libras como primeira Língua e da Língua Portuguesa como segunda Língua.
Reforça a necessidade de inserir os estudos culturais no
debate e no processo de ensino-aprendizagem para surdos
e na formação dos professores, visto que a comunidade
surda também se apresenta como um grupo cultural diferenciado, o que se dá “porque a cognição dos surdos se
desenvolve de um modo totalmente visual, diferente dos
ouvintes que utilizam a audição para se comunicar, para
captar explicações, conceitos, significados” (BRASIL, 2014,
p.14). Destacamos que o reconhecimento de uma cultura
diferenciada também se apresenta como um desafio.
Outro ponto de destaque dentro do Relatório apresentado que fundamenta a importância da implantação
de uma Política Linguística Bilíngue no País diz respeito
ao acompanhamento e monitoramento dos instrumentos

Língua e de Língua Portuguesa como segunda Língua.
Como encaminhamentos o Relatório apresenta metas que poderão ser percorridas no momento da implantação da Política Linguística Bilíngue Libras - Português:
Quadro 1: Metas operacionais que devem nortear a
implementação da educação bilíngue Libras e Língua
Portuguesa:
Metas gerais
1) Implementar a educação
bilíngue de surdos em tempo
integral na educação básica:
educação infantil (creches e préescolas), ensino fundamental
e ensino médio, educação de
jovens e adultos e educação
profissional, em escolas urbanas
e rurais.
2) Inserir os princípios da
Educação Bilíngue de surdos nos
Projetos Políticos Pedagógicos
da educação básica.

das avaliações institucionais que garantam aos surdos
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Metas referentes às línguas na
educação bilíngue
1) Criar um ambiente linguístico
bilíngue (Libras e Português) no
espaço educacional.

2) Criar programas de imersão
precoce para aquisição da
Libras na educação infantil,
com interlocutores fluentes em
Libras, prioritariamente surdos.
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3) Implementar escolas bilíngues
de surdos em tempo integral e
escolas polo multimunicipais,
com a garantia de transporte
escolar acessível e merenda
escolar.

3) Garantir o acesso a programas
de estimulação linguística precoce
em Libras para aquisição da Libras,
com base no diagnóstico da surdez
por meio do mapeamento de
identificação de bebês surdos, por
meio de interface entre a educação
e a saúde.

4) Implantar a política da
educação bilíngue escolar e
de formação de licenciados
bilíngues para a educação
de surdos de acordo com os
princípios definidos na Política
Nacional de Educação Bilíngue
de Surdos.

4) Viabilizar aos familiares da
criança surda participar de
cursos de Libras como L2, bem
como, o acesso a comunidade
surda, por meio de programas
sociais que incluam visitas com
orientações sobre a interação
com a criança surda nas
próprias residências das famílias
ou em ambiente que sejam
familiares à criança.

5) Articular-se com o CNE
e membros do GT Política
Nacional de Educação Bilíngue,
com vistas a elaborar uma
Resolução que regulamente a
criação de escolas bilíngues em
tempo integral, classes bilíngues
e atendimento especializado
bilíngue.

5) Responsabilizar as famílias
para que, imediatamente após
a identificação da surdez,
oportunizem à criança surda
o acesso à cultura surda, a
programas de estimulação
linguística precoce em Libras e
se insiram nesses programas.

6) Elaborar e implantar
as Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos de
Pedagogia Bilíngue, Letras
Libras, Letras Língua
Portuguesa como L2 e Tradução
e Interpretação de Libras e
Língua Portuguesa.

6) Criar os Centros de
Atendimento Bilíngue a pais
e a bebês surdos, nas escolas
bilíngues de surdos.
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7) Cadastrar nas Secretarias
de Educação dos estados,
municípios e Distrito
Federal as escolas bilíngues
de surdos com creches,
educação infantil, educação
fundamental, ensino médio,
educação de jovens e adultos
e ensino profissionalizante,
as escolas polo, ou escolas
multimunicipais.

7) Propiciar às crianças surdas
no período da educação
infantil interações na Libras
e contato com a escrita da
Libras e da Língua Portuguesa
de forma lúdica e criativa,
prioritariamente com
professores surdos.

8) Constituir comissões
científica e técnica para
subsidiar a implantação formal
da Educação Bilíngue de
Surdos, com a representação de
profissionais surdos.

8) Garantir que a criança
surda aprenda a ler e escrever
na Libras, como forma de
consolidar a relação com a
escrita.

9) Constituir comissões
científica e técnica para
subsidiar a produção de
materiais didáticos, informativos
e instrucionais voltados à
Educação Bilíngue de Surdos,
com a representação de
profissionais surdos.

9) Garantir o ensino da leitura e
da escrita da Língua Portuguesa
utilizando metodologia de L2 e
M2 (segunda modalidade).

10) Articular os bancos de
dados das secretarias da saúde,
secretarias da assistência social
com as secretarias da educação
para o encaminhamento precoce
das crianças surdas à educação
infantil bilíngue.

10) Garantir que a Libras seja
a língua de instrução dos
estudantes surdos, por meio de
professores bilíngues fluentes na
Libras, prioritariamente surdos.
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11) Introduzir disciplina sobre a
Libras e a condição bilíngue da
pessoa surda no currículo das
áreas da saúde.

11) Garantir a presença
de tradutores de Libras e
Português para traduzirem
materiais literários, didáticos
e paradidáticos para a Libras
durante toda a escolarização
das pessoas surdas.

12) Garantir o acesso aos surdos
nas instituições de Educação
Superior por meio de provas de
seleção previamente traduzidas
para a Libras, gravada em
meio eletrônico, prova de
Língua Portuguesa como L2,
redação na escrita de sinais
ou filmada em Libras, além
de tradutores e intérpretes
de Libras, nos vestibulares,
exames institucionais e demais
processos seletivos.

12) Garantir a presença
de intérpretes de Libras e
Português para mediarem
eventos interacionais que
envolvam pessoas que
desconhecem a Libras.
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14) Inserir nos cadastros do
INEP e nos formulários do Censo
Escolar, a opção de matrícula
em escolas bilíngues de surdos
em tempo integral, sejam
escolas bilíngues específicas
(com creches, educação
infantil, educação fundamental,
ensino médio, educação de
jovens e adultos e ensino
profissionalizante), escolas-polo,
ou escolas multimunicipais, para
que estas tenham as mesmas
condições de receber recursos,
como as escolas indígenas.

14) Garantir que as avaliações
sejam realizadas em Libras
(modalidade em sinais e/ou
escrita).

15) Fazer mapeamento de surdos 15) Garantir que as avaliações
nos municípios, para justificar a sejam disponibilizadas em
criação de escolas bilíngues de português escrito.
surdos em tempo integral.

13) Propiciar a presença da
13) Incluir como item de
comunidade surda na educação
avaliação dos cursos de nível
de surdos.
superior as condições de
acessibilidade dos surdos no
espaço universitário: presença
de tradutor e intérprete de
Libras e Língua Portuguesa e
disponibilização de materiais,
referências bibliográficas e
tecnologias, acessíveis em Libras.
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16) Orientar as escolas especiais 16) Garantir as avaliações da
Língua Portuguesa como L2 e M2.
que atendem surdos a se
tornarem escolas bilíngues de
surdos em tempo integral.

17) Equipar escolas bilíngues
de surdos em tempo integral
com tecnologias multimídia em
sala de aula e com laboratórios
de vídeo para produção de
materiais em Libras.
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17) Constituir um corpus da Libras
representativo dos usos da Libras
em todo território nacional.
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18) Formar uma rede entre as
escolas bilíngues de surdos
em tempo integral por meio
de plataforma nacional para
suporte pedagógico entre as
escolas, interação entre gestores,
professores e alunos surdos, e
constituição de bancos de dados.

18) Criar uma base de dados
lexical-terminológica nacional
eletrônica e paramétrica para
que ali sejam registrados os
sinais-termos24 normalizados da
Libras e do português. Essa base
de dados deverá contemplar
também em campos específicos
os sinais termos variantes (sinais
regionais) e as variantes do
português. É uma base para
o registro de vocabulários
científicos e técnicos em Libras
- PSL. Diminuem-se, assim,
os aspectos ideológicos do
monolinguíssimo comandados
pela língua majoritária do país
(o Português), frequentemente
executado pela datilologia, que
é uma simples transliteração
Português-Libras.
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20) Criar cursos presenciais
de Pedagogia Bilíngue nas
universidades públicas de cada
estado da federação e Distrito
Federal.
21) Inserir a disciplina de Libras
nas escolas regulares, para a
difusão da Libras no Brasil.
Fonte: BRASIL. MEC/SECADI - Relatório sobre Política Linguística
Bilíngue Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2014.

As metas operacionais constituídas de metas gerais e metas referentes às línguas na educação bilíngue se
apresentam como direcionamento ao planejamento e as
ações políticas voltadas à implantação da proposta. Observamos que cada meta planejada envolve ações de curto, médio e longo prazo, portanto o quanto antes forem
implantadas mais cedo será possível avaliar os resultados
e realinhar as metas.

19) Fomentar a formação inicial
e continuada de professores
surdos, professores bilíngues,
professores de Língua
Portuguesa como L2, professores
de Libras e tradutores e
intérpretes de Libras.

19) Criar uma base de dados
textual que forneça corpora
reais para o conhecimento
de português como segunda
língua, em textos, efetivamente,
produzidos, por sinalizantes
de Libras. Esse material
servirá para análise linguística
criteriosa e minuciosa de fatos
de língua e de linguagem.
Dessa forma, diminui-se o
impressionismo acerca do
português L2 de surdos e cria-se
a Gramática Contrastiva Padrão
do Português Escrito por Surdos.

É possível ainda percebermos que tais ações demandam continuidade e compromisso dos agentes envolvidos.
Dessa forma, podemos enfatizar que as metas estabelecidas no Relatório se constituem ao mesmo tempo como desafios e como expectativas nessa trajetória de implantação
de uma Política Linguística Bilíngue Brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões estabelecidas nos propuseram compreender que o Relatório sobre a Política Linguística Bilíngue representa o anseio e as mobilizações de representações de surdos e ouvintes envolvidos com a temática.
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Configura-se como objeto político na correlação
de forças estabelecidas nas relações institucionais/governamentais com foco na garantia de espaços sociais e
preservação da língua. Aparece para complementar e ordenar ações estabelecidas na Lei nº 10.436/2002 e Decreto
nº 5.626/2005.
O bilinguismo se apresenta como proposta mais
adequada à escolarização de estudantes surdos, considerando todos os aspectos que envolvem o bilinguismo educacional, como a valorização da cultura e as experiências
diferenciadas.
O relatório por si já se configura como uma grande expectativa, pois mesmo tendo sido concluído em 2014,
ainda não foram estabelecidas, em Lei ou em Normas regulamentares, as orientações e metas apontadas no referido documento.
Os desafios são inúmeros a começar por questões
conceituais que necessitam ser desmistificadas ou mais
aprofundadas. As formações dos profissionais envolvidos nessa educação ocupam lugar de destaque, pois exige
competência e habilidade linguística.
As considerações e análises traçadas neste artigo
não se esgotam diante da complexidade que envolve o
tema. O desejo é que este provoque novas inquietações e
contribuições que enriqueçam os estudos e fortaleça as
ações para a efetivação de uma Política Linguística Bilíngue em nosso país.
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CAPÍTULO 8

TRADUÇÃO AUDIOVISUAL NA TV UFMA: UMA
ANÁLISE DAS TÉCNICAS E MÉTODOS DE
TRADUÇÃO NAS TVS UNIVERSITÁRIAS
Lorena Angin Yannina Camusso Ortiz

QUADROS, R.M. de. Alfabetização e o ensino da língua
de sinais. Textura, Canoas n3 p.54, 2000.
REICHERT. A; PERLIN. G. Fundamentos da educação de
surdos. Licenciatura em Letras-Libras. Editora da UFSC:
Florianópolis, 2014.
SKLIAR, Carlos (Org). Educação e exclusão: abordagem
sócio antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem o intuito de mostrar um recorte da
práxis da tradução audiovisual – TAV, no Núcleo de Tradução Audiovisual (NTAV) da TV UFMA, como também
analisar principalmente a interdisciplinaridade na execução da técnica de TAV, levando em consideração três fatores: 1) a TV UFMA é uma emissora universitária, pública
e educativa, cuja função é divulgar o conhecimento gerado na academia; 2) a aplicação da TAV requer da participação da área de Letras e Comunicação, a Universidade
Federal do Maranhão – UFMA comporta esses cursos; 3)
a UFMA, como instituição acadêmica, deve criar espaços
que fomentem ensino, pesquisa e extensão.
Para analisar o NTAV foi necessário entender conceitos de áreas específicas como: o que é tradução audiovisual e quais são as modalidades que ela expõe? Chegou
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ao meio acadêmico aproximadamente há 20 anos, mas

informação e entretenimento. Inclusive, a Constituição

sua execução no mercado data há mais de cinco décadas.

Brasileira, Art. 221, afirma que: “a televisão brasileira deve

Dublagem, narração ou legendagem são apenas algumas

focar seus esforços em melhorar a qualidade de vida da

das modalidades que a tradução audiovisual – TAV apre-

população, no apoio à educação, no incremento à cultu-

senta. Mas como surgiu esse campo? A TAV é uma pes-

ra regional e na democratização da informação”. Por sua

quisa e atuação puramente interdisciplinar entre as áreas

vez, a Associação Brasileira de Televisão Universitária –

de Teorias da Tradução e Estudos Cinematográficos. A

ABTU manifesta que as televisões universitárias devem

priori, este campo apareceu no bojo da indústria cultural,

cumprir a função de levar para a audiência o que está

partindo da necessidade mercadológica de disseminar

sendo produzido nas instituições de ensino superior - IES,

conteúdos audiovisuais que criassem, prioritariamente,

bem como criar conteúdo de interesse para a comunidade.

relações de consumo no setor entretenimento, para de-

Nesta perspectiva, a emissora ligada a Universidade Fede-

pois expandir-se em outros setores. Em seguida, a TAV

ral do Maranhão, se concebe como um órgão suplementar,

tornou-se instrumento de integração sociocultural e so-

como assim o indica a Resolução nº 111 - CONSAD:

ciolinguística, e graças aos meios de comunicação, esse
processo foi cada vez mais contínuo, acelerado e aperfeiçoado. Neste sentido, o artigo propôs analisar as modalidades do NTAV com o intuito de compreender e descrever
o processo de tradução audiovisual, no âmbito mercadológico e acadêmico, por meio do modelo interdisciplinar
desenvolvido pelo Núcleo. Assim mesmo, esta pesquisa
visa especificar a função da emissora em qualidade de
televisão pública educativa vinculada diretamente à Universidade Federal do Maranhão.

TV UFMA: FORMAR É A NOSSA VOCAÇÃO

Considerando a necessidade de se produzir
programas televisivos educativo-culturais
no âmbito da UFMA e de sua veiculação
à sociedade maranhense; Considerando
que o art. 57 do Estatuto da Universidade
Federal do Maranhão prevê, em apoio ao
sistema de ensino, pesquisa e extensão;
Considerando, ainda, a necessidade de
oficializar as atividades desenvolvidas na
instituição, próprias da TV UFMA (RESOLUÇÃO Nº 111 – CONSAD).

De acordo com a resolução supracitada, a emissora universitária deve explorar o serviço de radiodifusão
tendo em consideração os dois lados da moeda: o univer-

A televisão é um dos veículos de comunicação mais

so acadêmico e a comunidade. Nesta perspectiva, cabe

diversificados a nível de exibição de conteúdo audiovisual.

ressaltar que as televisões universitárias estão veiculadas

Segundo França (2006), é um meio que promove cultura,

às Instituições de Ensino Superior – IES, que, segundo o
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portal da ABTU, contam com a participação ativa e cons-

conglomerado de emissoras latino-americanas, sem fins

tante de estudantes, técnicos, professores e funcionários

lucrativos, que congregam e distribuem material audiovi-

que preparam o aluno para o mercado de trabalho. As-

sual das televisões públicas e associadas dos 20 países da

sim mesmo, a Lei Federal nº 8.977, de 5 de janeiro de 1995,

América Latina. A união entre a TAL e a TV Universitária

conhecida como Lei da TV a Cabo, no seu artigo 23, de-

seria fundamental para o desenvolvimento da pesquisa,

termina que os canais universitários serão contemplados

já que por meio desse “Acordo de Cooperação” surgiu o

unicamente para as instituições que estejam reconheci-

Núcleo de Tradução Audiovisual – NTAV.

das como IES e que se encontrem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão utilizando a emissora
como um lócus de aprendizagem e de capacitação para
futuros profissionais de diversas áreas.

Por ser uma das nove (9) emissoras universitárias
que, a TV Cultura tem como afiliada, a TV UFMA, que de
acordo com a Fundação Padre Anchieta, todos os veículos ligados a ela devem dar espaço para a experimenta-

Beltrán (2002) afirma que projetos educativos para

ção e buscar novos formatos para promover e aprimorar

televisão podem se tornar a fórmula perfeita para massi-

as produções realizadas. Neste sentido, TV universitária

ficar a educação.

torna-se um local de intercâmbio de conhecimentos e de

Quando se fala de projetos educativos, dentro de
uma instituição universitária, compreende-se propostas

práxis dentro da academia.

plinaridade das áreas que a universidade integra. Diante

TRADUÇÃO AUDIOVISUAL: ESTUDOS CINEMATOGRÁFICOS
E TEORIAS DA TRADUÇÃO

do exposto, a emissora universitária teve a iniciativa de

A tradução audiovisual ou conhecida pelas suas si-

criar parcerias com diversas instituições públicas e sem

glas em português, TAV, é uma área de conhecimento re-

fins lucrativos tais como: Agência Nacional de Cinema

centemente explorada por teóricos e acadêmicos da Teoria

(ANCINE), Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desen-

da Tradução e dos Estudos Cinematográficos. Inicialmen-

volvimento e Tecnologia do Maranhão (FAPEMA) e a Te-

te, a TAV começou com levantamentos empíricos realiza-

levisión América Latina – TAL. Cada uma dessas parcerias

dos por profissionais de outras áreas e sob a demanda do

tinha propósitos diferentes, mas claro, com o mesmo fim,

mercado. A televisão e o cinema foram os principais veí-

melhorar a qualidade da programação, assim como possi-

culos em propiciar essas pesquisas e seus diversos gêneros

bilitar a capacitação e treinamentos dos estudantes, pro-

e formatos fizeram com que o processo de tradução au-

fessores, técnicos e funcionários da emissora. A TAL é um

diovisual passasse por inúmeras adaptações ao longo do

que promovam a troca de conhecimentos e a interdisci-
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tempo. De acordo com Mayoral Asensio (2001), a tradução

co produto, porém, devemos estar cientes de que estamos

audiovisual está dotada de múltiplas áreas do saber e, gra-

em frente de uma moeda de duas faces que constitui um

ças a esse enfoque multidisciplinar que, as Teorias da Tra-

único material. Seguindo com a analogia da moeda, no

dução vêm ganhando destaque acadêmico e comercial.

universo audiovisual, podemos dizer que essas duas faces

Assim mesmo, para o linguista Gambier (2003), a tradução

são dois canais: o visual e o acústico. Nesta perspectiva,

audiovisual está relacionada diretamente ao cinema e à

a função do tradutor é identificar e compreender as for-

televisão, porém o rádio, não está isento desse processo, já

mas sonoras linguísticas, para que a partir daí interprete

que com a vinda da internet, os veículos de comunicação

aquilo que está ouvindo e/ou assistindo — dependendo

tradicionais migraram para a plataforma web, permitin-

do caso, se tiver acesso às duas fontes —, para assim co-

do inclusive o rádio, que era eminentemente sonoro, tenha

meçar a tradução em função do contexto perceptivo, lin-

acesso à linguagem visual e passe pelos processos linguís-

guístico e da sua própria experiência tradutológica.

ticos e técnicos da tradução audiovisual.

Na cinematografia, um dos elementos fílmicos so-

Como Asensio (2001) afirma, a TAV trabalha com

noros são os diálogos, que segundo Marcel Martin (2013)

múltiplas áreas do conhecimento como a Semiologia –

foram feitos para dar continuidade às imagens ou, pior

conjunto de signos formados pela união do sentido com

ainda, para dar problemas técnicos de tradução na hora

a imagem acústica; e a Semiótica – relação triádica entre

de colocar as legendas. O autor, inclusive, faz referência

signo, objeto e intérprete – cuja função é procurar a sig-

a uma das técnicas ou modalidades de TAV, à dublagem,

nificação dos signos verbais e não verbais. Na linguagem

que segundo as palavras do autor, quebra a vocação rea-

audiovisual, recursos sonoros e visuais servem para guiar
o telespectador no universo da trama e para que ele, através da sua memória visual e auditiva, realize interpreta-

lista da fala “ser um elemento de identificação dos personagens [...], pois a fala é sentido, mas também tonalidade
humana” (MARTIN, 2013, p.198).

ções sobre o material que está assistindo. De acordo com

Entre as outras áreas que a tradução audiovisual

Rodríguez (2006), a chave do conhecimento das lingua-

integra, temos os conhecimentos da Teoria da Comunica-

gens - escrita, falada, visual, sonora - está nas relações

ção. O domínio dos elementos do processo comunicativo

que se estabelecem entre as perturbações físicas do meio

e das funções da linguagem é necessário para realizar da

que são percebidas e a sua intepretação pelo homem. A

melhor forma a aproximação das culturas. Aliás, de acor-

partir do momento em que se assiste a qualquer produção

do com Machado (2008), muitas das vezes, o tradutor não

audiovisual, deparamo-nos, aparentemente, com um úni-

tem acesso à produção audiovisual e se vê obrigado a tra-
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balhar apenas com o texto transcrito, o que, em algumas
ocasiões, produz erros gravíssimos, devido ao fato de que
as palavras e expressões idiomáticas ou não possuem um
amplo campo semântico e, para traduzir, é preciso conhecer o contexto em que elas estão sendo ditas para poder
transferi-las adequadamente. Nesse ponto, cabe salientar
que os dois canais - imagem e som - devem ser ponderados e transferidos para a outra língua pelo tradutor, para
que exista um entendimento entre os interlocutores no
processo comunicativo. Finalmente, pode-se afirmar que
a tradução audiovisual é concebida mediante a interdisciplinaridade - "comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos resultados" (PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS, 1999, p.89).

brasileira. Para as autoras brasileiras, Franco e Araújo

MODALIDADES DE TRADUÇÃO AUDIOVISUAL

categorias – sendo as mais comuns no Brasil e que servem

Como mencionado nos tópicos anteriores, os estudos e pesquisas sobre a tradução audiovisual têm se
desenvolvido mais a nível comercial do que acadêmico.
No entanto, a classificação da TAV foi definida e publicada por Yves Gambier (2003) da seguinte forma: “legenda
aberta, dublagem, dublagem intralingual, interpretação
consecutiva, interpretação simultânea, interpretação de
sinais, voice-over, comentário livre, closed caption, tradução de roteiro, audiodescrição, entre outras” (GAMBIER,
2003, p. 172 - 176).

Audiovisual da TV UFMA.

Os autores Gambier (2003) e Chaume (2004) coincidem muito na divisão das modalidades, não obstante,
parecem ser muito complexas e distantes da realidade
212

(2011), os tipos de tradução audiovisual podem ser divididos em três grupos, sendo que cada um deles teria subcategorias. A seguir a classificação indicada pelas autoras: legendagem (aberta e fechada), dublagem (narração,
voice-over, dublagem propriamente dita, audiodescrição,
entre outros) e interpretação para TV (interpretação simultânea, consecutiva e de sinais). Para poder explicar as
modalidades de tradução audiovisual, técnicas e métodos de execução é preciso entender que a utilização delas
substitui ou acrescenta um código determinado no produto original. Portanto, neste artigo, são descritas as duas
primeiras categorias das modalidades de TAV citadas por
Franco e Araújo: legendagem e dublagem – com as subpara o entendimento da análise do Núcleo de Tradução

LEGENDAGEM ABERTA: DEFINIÇÃO, PARTICIPANTES E
TÉCNICAS DE EXECUÇÃO
Essa modalidade acrescenta um código textual
no produto audiovisual original e se fundamenta na reprodução dos diálogos, sons e textos escritos no produto,
em formato de texto na parte inferior da tela. Consiste na
transferência dos diálogos de um código oral para um código escrito.
Para as autoras Franco e Araújo (2011), o trabalho do legendista (tradutor) e do legendador (técnico ou
213
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operador de caracteres) consiste em realizar as seguintes
atividades: 1) a condensação: para isso será necessário recorrer às técnicas de omissão, compensação, neutralização, entre outras; 2) a segmentação e a quebra de linha:
esse é o trabalho do legendador, que toma a decisão sobre
o ritmo entre as imagens, sons e o texto original; 3) a redução, poucas palavras para tornar confortável e acessível
a leitura ao telespectador; 4) a adição: às vezes, é necessário acrescentar informações complementares para o
entendimento do produto original (GOTTLIEB, 1998); 5)
a velocidade de legenda: relacionada com o tempo de exibição de cada legenda, em função da quantidade de texto
e da velocidade de leitura do telespectador.

para alguns pesquisadores e profissionais da área, esta

LEGENDAGEM FECHADA: DEFINIÇÃO, PARTICIPANTES E
TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

e visual, exigindo uma harmonia entre os movimentos

Como o próprio nome indica, a legendagem fechada
é restrita a um determinado público e apresenta características totalmente diferentes à legendagem aberta. Conhecida
pelas suas siglas em inglês SDH - Subtitling for the deaf and the
hard-of-hearing, esta é a modalidade de tradução audiovisual
usada como recurso de tecnologia assistida para deficientes auditivos. No Brasil, é denominada como legenda oculta,
conforme Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, porém, é popularmente conhecida pelos estudos cinematográficos como closed caption (CC) - modelo norte-americano de
legendagem para deficientes auditivos.
Este tipo de tradução audiovisual se fundamenta
na mesma modalidade de legendagem aberta. Embora,
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modalidade não seja considerada uma tradução e sim
uma adaptação, autores como Franco e Araújo, Selvatici,
Nascimento e Araújo (2011) argumentam que tipo de tradução audiovisual passa pelos mesmos processos de legendagem para ouvintes, como, por exemplo, transcrição,
condensação, adaptação, segmentação, entre outros.

DUBLAGEM: DEFINIÇÃO, PARTICIPANTES E TÉCNICAS
DE EXECUÇÃO
Substitui um dos códigos estabelecidos no produto original, o canal acústico. Segundo Frederic Chaume
(2004), a dublagem se caracteriza pelo sincronismo labial
visíveis da boca e do corpo com os sons que são emitidos pelas personagens, é o que comumente chamamos de
interpretação vocal. O script ou tradução para dublagem
não é tão sucinto quanto ao de legenda. O texto para dublagem é reconstruído para poder realizar as adaptações
necessárias tanto no que se refere ao aspecto linguístico
como ao imagético.
A participação do elenco de atores é fundamental
na dublagem, já que eles darão vida ao texto elaborado
pelo tradutor. Encenação da voz, preparação vocal — dicção, timbre, modulação, volume, entonação, mimetização
da dramaticidade do texto -, fonte e processo de sincronia são características necessárias para que o produto
seja o desejado. Sobre os outros profissionais envolvidos
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neste processo, temos: o diretor de dublagem e o técnico
de som. Ambos os cargos podem ser exercidos pelo profissional de comunicação - Rádio e TV como constam no
Decreto-lei nº 84.134, de 30 de outubro de 1979. Em relação às funções desempenhadas, manifesta-se: editor de
caracteres (marcação, revisão e legenda do texto), diretor de dublagem (escalação do elenco para dublagem, organização da produção e os horários de trabalho, interpretação e o sincronismo do ator ou de outrem sobre sua
imagem), voice-over e narrador.

VOICE-OVER: DEFINIÇÃO, PARTICIPANTES E TÉCNICAS
DE EXECUÇÃO
Esta modalidade se assemelha com a dublagem,
porém não existe uma substituição completa dos diálogos
dos atores. Além disso, não há uma sincronização labial
como acontece na dublagem. Esta modalidade se caracteriza por ter um sincrônico cinético (imagem) – acompanha o movimento do corpo – e um sincronismo de ação
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AUDIODESCRIÇÃO: DEFINIÇÃO, PARTICIPANTES E
TÉCNICAS DE EXECUÇÃO
Conhecida pelas suas siglas: AD, consiste na conversão da imagem em texto a partir de duas etapas: a elaboração do roteiro - transformação do texto com especial
atenção nos detalhes imagéticos - e a gravação do roteiro
- processo de narração. Para a realização desta técnica
é preciso contar com um audiodescritor e um locutor. O
primeiro é o profissional responsável pelas escolhas compatíveis com o contexto do programa e com os intervalos
de silêncio (COSTA; FROTA, 2011, p.9). O segundo realiza a locução ou narração do roteiro em um canal de som
complementar ao do produto audiovisual.
AD é um “recurso de acessibilidade que amplia o
entendimento das pessoas com deficiência visual” (MOTTA; FILHO, 2010, p.11), assim como das pessoas com deficiência intelectual e dislexia.

TRADUÇÃO AUDIOVISUAL NA TV UFMA

- evita as inversões sintáticas próprias do discurso oral e

Depois da descrição de cada uma das modalidades

prima pela fidelidade das falas originais. Além do mais, na

de TAV necessárias para esta análise e tendo como biblio-

apresentação do produto o telespectador consegue ouvir

grafia autores como Henrik Gottlieb (1998), Rosa Agost

o áudio original no início e/ou no final dos diálogos para

(1999), Yves Gambier (2003), Federico Chaume (2004),

dar mais realismo ao material. (FRANCO; ARAÚJO, 2011).

Díaz Cinta (2007) e Carmona (2011), entre outros autores,

Finalmente, um dado importante é que esta modalidade

cujo referencial teórico e prático é a nível internacional nos

não precisa de um elenco de atores, apenas uma única voi-

estudos de tradução audiovisual, passamos para a análise

ce-actor pode substituir a voz das personagens.

das técnicas e métodos utilizados no Núcleo de Tradução
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Audiovisual da emissora universitária, sendo necessário
apresentar o setor e os profissionais e/ou estudantes que o
compõem, assim como descrever o processo das modalidades de tradução audiovisual utilizadas pelo setor.

NÚCLEO DE TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - NTAV
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O NTAV possui a seguinte estruturação: os discentes
de letras trabalham com as atividades de transcrição, tradução, correção e revisão de todo o material audiovisual
enviado pela TAL. Os discentes de comunicação efetuam
a legendagem do script traduzido, seguindo os parâmetros
de legendação: condensação, segmentação, quebra de li-

Como consta nos arquivos internos da emissora
universitária, em setembro de 2015, a TV UFMA assinou
um acordo de parceria de conteúdos audiovisuais com a
Televisión América Latina - TAL. O acordo de cooperação
entre a TAL e a emissora universitária promoveu a criação
do projeto “Traduzir para Aproximar”. Com uma proposta interdisciplinar, o projeto conta com a participação de
discentes do curso de Letras-Espanhol e de Comunicação
Social desde novembro de 2015. O convênio consiste na
integração dos estudantes de Letras na TV UFMA, realizando traduções audiovisuais do material disponibilizado pela parceira TAL.

nha, redução, adição e velocidade de legenda e revisão das

Para colocar o projeto “Traduzir para Aproximar”
em andamento, foi preciso realizar constantes reuniões
entre o Departamento do curso de Letras e a Diretoria da
TV UFMA, e depois de todo esse processo de estruturação
do projeto, houve a necessidade de criar um setor responsável pelo tratamento e exibição do material traduzido
dentro da emissora, assim nasce, em março de 2016, o Núcleo de Tradução Audiovisual - NTAV. Na primeira fase,
colaboraram estudantes de Letras e Comunicação Social/
RTV. Na segunda fase, iniciada em novembro de 2016, uma
discente do Curso de Teatro se engajou no projeto para
participar do processo de preparação vocal e dublagem.

Todos” (México), com 16 episódios, todos legendados. A
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caixas de texto segundo os parâmetros para televisão analógica e digital. Além disso, realizam o tratamento da imagem do vídeo e a produção e filmagem das cabeças a serem
exibidas antes de cada vídeo. Finalmente, os estudantes de
Teatro fazem parte do elenco de dublagem.
Para exibir as produções audiovisuais das afiliadas da rede TAL na grade de programação da emissora,
criou-se o programa “América TAL e qual”, que foi ao ar
pela primeira vez no dia 08 de outubro de 2016. A primeira temporada do programa apresentou a série “Arte por
segunda, “Nano Universo” (Venezuela), com nove episódios, todos dublados e com voice-over. Para efeitos deste
estudo, passaremos a tratar as referidas produções como
Temporada 1a e Temporada 2a, respectivamente.

MÉTODOS E TÉCNICAS NO PROCESSO DE TRADUÇÃO
AUDIOVISUAL NA EMISSORA UNIVERSITÁRIA - TV UFMA
Durante a análise dos métodos e técnicas de tradução audiovisual do Núcleo de Tradução Audiovisual
- NTAV da TV UFMA, percebemos que existem algumas
219

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

Estudos Culturais, Representações Sociais e Políticas: um enfoque interdisciplinar

diferenças na execução das modalidades. Algumas dessas

produto audiovisual completo junto aos legendistas, para
poderem realizar uma revisão final tanto nos parâmetros
técnicos como nos linguísticos. Quando o material não
está nos parâmetros estabelecidos, os legendistas e legendadores entram em um consenso para adequar o texto
sem comprometer a produção. Quando está tudo correto, os legendadores se encarregam de exportar o vídeo,
na qualidade que a emissora transmite, para ser exibido
na programação. De acordo com a análise realizada neste
estudo, o processo de legendagem do Núcleo de Tradução
Audiovisual da TV UFMA se dá da seguinte forma:

mudanças na práxis deve-se: à falta de investimento em
equipamentos necessários e infraestruturas adequados
para efetuar as modalidades, à flexibilidade no prazo final da entrega do material traduzido, e a maior quantidade de profissionais envolvidos no processo, entre outros
aspectos. A seguir as modalidades, métodos e técnicas
utilizadas pelo NTAV:
− Legendagem no modelo NTAV
Primeiro, os tradutores ou legendistas, como denomina Alvarenga (1988), recebem o material audiovisual
completo, porém, eles não têm acesso nem ao roteiro nem
à transcrição, apenas ao produto na língua original. No
setor TAV da emissora, os responsáveis pela tradução, revisão e entrega final do script traduzido são os estudantes de Letras–Espanhol. Segundo, não existe o profissional que faz a marcação. Quando a tradução é finalizada,
automaticamente, passa para o legendador — estudantes
de Comunicação Social —, que encaixa as falas seguindo
os cortes e pausas ortográficas indicadas no script. Neste ponto, identificamos que o conhecimento da língua de
partida é necessário para que os legendadores tenham
uma noção de onde devem encaixar as legendas. Terceiro,
no Núcleo, os revisores verificam não apenas os parâmetros de legendagem, como também o texto. Isso quer dizer
que a revisão é feita pelos profissionais das duas áreas:
Comunicação e Letras. Depois de os legendadores terminarem de encaixar as legendas no vídeo, devem assistir o
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Figura 1: Processo de Legendagem do Núcleo de
Tradução Audiovisual.

Fonte: elaborado pela autora, 2017.

A Tabela 1 aponta os dados de programas traduzidos e legendados no Núcleo. No quadro, aparece a mesma
relação tempo/caráter indicada por Araújo, mas também
foi acrescentada a minutagem, que aparece nas legendas
com o número específico de caracteres.
O NTAV utiliza o programa de edição Final Cut Pro
X, versão 2010, que não faz a divisão das caixas de texto
automaticamente. No Final Cut, os estudantes de comunicação devem criar as caixas de texto e encaixá-las nos
diálogos de forma manual, pegando o início de cada fala
221
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do entrevistado até quando ele termina a sentença. O objetivo da Tabela 1 é comparar os três programas do Núcleo com os três modelos de software apresentados por
Araújo. Vejamos que, no 1s dos modelos da autora, o máximo de caracteres possíveis na tela seria de 16, usando
o software 3 (4,75), porém, no Núcleo, o único vídeo que
chegou perto do padrão dos três softwares foi o programa
2, com 17 caracteres em 1s.

Ao observarmos a Tabela 3, verificamos que os
programas 1 e 2 ainda estavam dentro da média da relação tempo/caráter, mas o programa 3 estava abaixo da
média, de acordo com o tempo de exposição da tela (3s), o
que faz com que o telespectador perca o foco e, se houver
mudança de enquadramento ou de imagem, pode passar
a ideia de que é outra legenda e não a mesma.

Tabela 1: Comparativo Relação Tempo/Caráter no 1s e
nas Produções do NTAV.

Tabela 3: Comparativo Relação Tempo/Caráter no 3s e
nas Produções do NTAV.
Tempo

Software /
Programa 1

Software /
Programa 2

Software /
Programa 3

Tempo

Software /
Programa 1

Software /
Programa 2

Software /
Programa 3

ARAÚJO

3s

42 caracteres

45 caracteres

48 caracteres

ARAÚJO

1s

14 caracteres

15 caracteres

16 caracteres

NTAV

3s

NTAV

1s

32 caracteres
(2:28)

17 caracteres
(5:15)

25 caracteres
(4:34)

30 caracteres
(4:05)

27 caracteres
(2:36)

16 caracteres
(3:05)

Fonte: elaborado pela autora, 2017.

Seguindo com a análise, na Tabela 2, identificamos
que, no 2s, os dois primeiros programas ultrapassaram
mais uma vez o limite do modelo padrão. Entretanto, no
programa 3, houve uma redução de caracteres a quase a
metade dos softwares.
Tabela 2: Comparativo Relação Tempo/Caráter no 2s e
nas Produções do NTAV.
Tempo

Software /
Programa 1

Software /
Programa 2

Software /
Programa 3

ARAÚJO

2s

28 caracteres

30 caracteres

32 caracteres

NTAV

2s

49 caracteres
(3:20)

37 caracteres
(2:44)

15 caracteres
(2:57)

Fonte: elaborado pela autora, 2017.
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Fonte: elaborado pela autora, 2017.

Sobre a avaliação do processo de legendagem realizado pelo Núcleo, também podemos apontar que o material audiovisual, recebido da parceira TAL, não apresentava um modelo específico de tamanho de letra para
os letreiros do produto e para os Geradores de Caracteres
(GCs) dos nomes dos entrevistados, o que dificultava o
trabalho dos legendadores, tanto para acomodar as caixas de texto em um espaço reduzido, como para inserir a
quantidade certa de caracteres em duas linhas, sem perder o tempo da velocidade de leitura do olho humano.
− Dublagem no modelo NTAV
Para Lessa (2002), o modelo de dublagem comercial
brasileira utilizada em estúdios de dublagem no Rio de Ja223
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niero e São Paulo, segue a mesma estrutura que o formato
europeu. O autor afirma que ambos os modelos apresentam doze (12) etapas que são: 1) registro (informações sobre
o filme); 2) verificação da fita matriz e da lista dos diálogos
(roteiro); 3) cópia do trabalho com time-code; 4) marcação;
5) primeira tradução; 6) adaptação; 7) escalação do elenco;
8) gravação (projeção, performance, direção, performance
gravada); 9) mixagem e edição preliminar; 10) mixagem final; 11) aprovação; 12) transmissão ou reprodução.

Figura 2: Modelo de Dublagem no Núcleo de Tradução
Audiovisual.

Para entender melhor as técnicas e métodos que
foram utilizados e adaptados durante o processo de dublagem no NTAV, elaborou-se um modelo de dublagem
com o passo a passo do processo, seguindo o formato europeu fornecido por Lessa (2002).

Fonte: elaborado pela autora, 2017.
224
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Como podemos visualizar no modelo de dublagem

realizado pela equipe de dublagem não tenha compli-

utilizado pelo NTAV, o setor segue as mesmas etapas uti-

cações futuras na revisão final da produção audiovi-

lizadas no mercado europeu, porém com algumas altera-

sual, correndo riscos de haver regravações, pagando

ções na ordem e nos profissionais envolvidos tais como:

reservas de estúdio, hora extra, dublador e diretor de

•

visual, devido a que o NTAV apenas tem acesso ao
material audiovisual finalizado.
•

Não há demarcação do time-code para inserir o tempo das falas, o setor de tradução da TV UFMA apenas recebe a demarcação para os intervalos comerciais que a emissora universitária quiser inserir.

•

O roteiro é revisado e adaptado na primeira tradução para que sejam feitas as marcações junto com o
elenco de dubladores. Diferente do modelo europeu,

•

dublagem, além da demora da montagem do áudio.

Não há verificação do roteiro da produção audio•

Na mixagem final, a colaboração da área de Letras
e Comunicação garantem o equilíbrio entre a edição
(sincronismo labial) e a tradução para dublagem.
Cabe destacar que, o NTAV não recebe a trilha sonora separada, como as empresas de dublagem costumam receber normalmente, facilitando o trabalho
da mixagem, o que em certa forma compromete a
mixagem final do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

a técnica efetuada pelo setor conta com a partici-

Por um lado, após o levantamento e análise de um

pação de mais de um profissional no processo (tra-

dos setores da TV UFMA, podemos afirmar que a emis-

dutores e dubladores). De acordo com a dubladora

sora se apresenta como um lócus de treinamento e ex-

Mabel Cezar (2017), o trabalho em conjunto entre

perimentação para os estudantes de diversos cursos da

tradutor e dublador na revisão da tradução para

Universidade Federal do Maranhão. Além disso, o Núcleo

dublagem é importantíssima para evitar perda de

contribui com a criação e o desenvolvimento de proces-

tempo no set de gravação.

sos que agregam conhecimentos, técnicas e práticas aos

Durante a gravação participam as três habilitações

alunos, professores, funcionários e profissionais contra-

(Letras, Comunicação e Teatro) permitindo que na
hora de gravar possam ser alteradas as falas com o
auxílio do linguista e do técnico. De acordo com Teje-

tados que participam, direta ou indiretamente, do NTAV.
Além disso, obedece ao estabelecido no Estatuto da IES, a
qual é sua mantenedora.

ra (2007), é necessária a presença de um assessor lin-

Por outro, sabemos que, a legendagem e a dubla-

guístico no estúdio de gravação, para que o trabalho

gem são os dois tipos de tradução audiovisual mais co-
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nhecidos no território brasileiro. Inclusive, a revista Fil-

de atuação para os profissionais das áreas de Comunica-

me B afirma que a dublagem é o novo perfil do brasileiro.

ção Social, Letras-Espanhol e Teatro. Durante as pesqui-

Nesta perspectiva, a demanda por profissionais da área,

sas - nos cursos de Comunicação Social, Letras e Teatro,

como tradutores para dublagem, diretores de dublagem,

da Universidade Federal do Maranhão -, observamos a

voice- actors, fonoaudiólogos e técnicos de som, aumen-

falta de projetos que pesquisem ou trabalhem com tradu-

tará consideravelmente, não só pelas produções cinema-

ção propriamente dita, técnicas de tradução para produtos

tográficas, que surgem periodicamente, mas também pe-

audiovisuais, estudos sobre a voz como recurso artístico e

las novelas, seriados e outros produtos audiovisuais que

sobre técnicas de direção de dublagem, versando sobre te-

se encaixam nas plataformas de televisão (aberta ou por

mas como edição e mixagem para dublagem, e preparação

assinatura) e internet.

dos atores na interpretação e locução em sincronismo la-

Além disso, a TV UFMA está ligada a uma insti-

bial. Com essa perspectiva, este trabalho sugere uma pauta

tuição educativa que, segundo a Resolução nº 111 – CON-

para outros caminhos serem pesquisados e explorados no

SAD, de 18 de março de 2011, considera como necessida-

campo audiovisual e sem restrições de áreas do saber, ou

de o apoio e o incentivo de ensino, pesquisa e extensão,

seja, não apenas as áreas mencionadas podem participar

como está previsto no art. 57 do Estatuto da Universidade

deste processo, pesquisas nas Ciências Jurídicas, por exem-

Federal do Maranhão. Neste sentido, nas etapas de legen-

plo, podem estudar leis das empresas dubladoras e legen-

dagem (tradução, legendação e revisão) e dublagem (re-

dadoras no Brasil e os entraves na Justiça Trabalhista.

gistro, verificação, primeira tradução, revisão do script,
adaptação, escalação do elenco, marcação, entre outros),
não se leva em consideração apenas o resultado, mas
também há um cuidado com o desenvolvimento do processo formativo dos alunos presentes. A emissora cumpre
e defende os objetivos do sistema de radiodifusão educativa: fomentar o intercâmbio de conhecimentos, propiciar
desenvolvimento e a prática de teorias e preparar os discentes para o mercado de trabalho.

Finalmente, acreditamos que os modelos interdisciplinares criados, desenvolvidos e aplicados no Núcleo
de Tradução Audiovisual da TV UFMA, demonstram um
trabalho em equipe. De tal modo que, não é uma tradução
ruim ou uma direção de dublagem inadequada nem uma
interpretação malfeita ou uma legenda muito rápida, e
sim um processo interdisciplinar, em que cada um aporta
os seus conhecimentos individualmente para a execução
do processo de forma coletiva. Por esta razão, são neces-

Outro ponto a ser destacado neste estudo é como

sárias mais pesquisas acadêmicas nas áreas mencionadas

a interdisciplinaridade do NTAV apresenta outras formas

e mais alunos engajados e interessados em utilizar as teo-
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rias e práticas dentro e fora da graduação. Outrossim, po-

com/search?q=cache:rBevBJlOd-YJ:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D5012656+&amp;cd=4&amp;hl=es&amp;ct=clnk&amp;gl=br>. Acesso em
10 de jan. 2019.

demos dizer que este estudo contribui, também, para o registro da história da emissora e, especialmente, do núcleo.
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A metrópole é, sem dúvida, a metáfora da modernidade, uma espécie de pluriverso conceitual que, neste

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO. Projeto político pedagógico do curso de teatro. São Luís, 2006.

ensaio, desenvolve-se como uma experiência do vivido,

TEJERA, C. Aproximación al estudio del doblaje y la subtitulación desde la perspectiva prescriptivista y la descriptivista: la traducción audiovisual. In: Tonos Digital
XIII, Universidad de Alicante, julho de 2007.

Simmel (1903) foi um dos primeiros autores a es-

que produz uma estética existencial11 particular; apreensível através das paisagens urbanas e seus enredos.
tabelecer relação entre o nascimento das metrópoles e
o desenvolvimento de um tipo social - o blasé, que nasce
a partir de um espaço marcado pelas relações mediadas
pelo dinheiro e pela divisão social do trabalho; que pro11
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Criando o que autores como Bauman (1997) e Maldonato (2001) denominam de o
“grande vazio da modernidade”.
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duz um indivíduo multifacetado, dotado de uma liber-

O coquetelismo baseia-se, em síntese, na promessa

dade entorpecente, no sentido de que ele está livre para

de uma felicidade antecipada, ou seja, da realização de

flanar e experienciar o que lhe aprouver. Porém, a expe-

um “desejo de amor” e ao mesmo tempo da eventualidade

rimentação desmedida dessa liberdade poderia levá-lo

de que essa antecipação seja desmentida sob a forma de

ao caos psíquico, na mesma proporção da expansão do

um distanciamento. Os dois termos: promessa e distancia-

mercado e da generalização das trocas monetárias. O indivíduo também precisaria inaugurar uma racionalidade,
que consiste no desenvolvimento de uma economia das
emoções, na qual ele passa a regular e selecionar “a overdose de estímulos” proporcionados pela metrópole, através do exercício de uma espécie de indiferença - atitude
blasé, que funciona como mecanismo de sobrevivência em
meio ao “turbilhão metropolitano”. A atitude blasé desempenha a função de uma membrana semipermeável, pois
não se trata de uma indiferença absoluta, mas eletiva e
condicionada, cuja manutenção depende do indivíduo.

mento se antepõem entre si, criando a dinâmica, o sentido
e a existência do jogo, que tem um fim em si mesmo. Dessa
forma, a estética existencial moderna caracteriza-se pela
busca incessante da realização dos desejos individuais
que se objetificam através do consumo e dos obstáculos a
esse consumo. “Paradoxalmente não é, pois, o gozo que é
constitutivo do valor de um objeto e do desejo do sujeito,
mas o obstáculo, à distância, o fato de não usufruir desse
objeto” (VANDENBERGHE, 2005, p.135).
Os desejos movimentam o citadino em caminhos
diversos, que faz com que ele aparentemente não se fixe –
apenas flane. Entretanto, a fixidez dele está na sua própria

A relação entre economia monetária e economia das

matéria, na gramática existencial que lhe coloca em mo-

emoções nos leva a considerar o individualismo simmeliano

vimento, ou seja, na sua própria individualidade (terreno

formulado com base no estabelecimento da economia mo-

onde surgem os desejos e põe os homens em uma teia de

netária, em que o dinheiro é o signo que mede e volatiliza as

relações). Isso fica claro quando comparamos essa estética

relações sociais ao mesmo tempo em que se transforma em

com o horizonte que norteava a estética existencial clássica.

um espaço propício à manifestação das individualidades –

Os gregos tinham, “nos cuidados de si”, a sua mo-

estética existencial moderna – caracterizada pelo jogo da

ral constituída não pela obrigação ou constrangimento,

singularidade, da diferenciação em oposição ao universal e

mas pela busca de equilíbrio entre os prazeres e os dese-

ao homogêneo, que encontra sua maior expressão social e

jos, alcançado a partir do culto ao senso de temperança,

metropolitana na “Psicologia do coquetelismo” (SIMMEL,

que consistia no exercício de “um saber sobre si, de um

1993) e nos “Espelhos” (BENJAMIN,1982).

ocupar-se de si e assim transformar-se” (ARAÚJO, 2001,
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p.133). Esse exercício era dotado de uma teleologia estéti-

de um sujeito marcado pela ambiguidade12, expressa de

ca, uma busca pela beleza que caracterizava a cosmologia

forma poética na seguinte paisagem filosófica13.

grega e o seu ideal de “sujeito”, que não devia ser escravo
dos seus desejos, mas um ser construído através de um regime que representava.
Toda uma maneira de se constituir como
sujeito que tem de seu corpo o cuidado
justo, necessário e suficiente. Cuidado que
atravessa a vida cotidiana; que faz das atividades maiores ou comuns da existência
um domínio ao mesmo tempo de saúde e
moral; que define entre o corpo e os elementos que o cercam uma estratégia circunstancial e que visa, enfim, armar o próprio indivíduo de uma conduta racional
(FOUCAULT apud ARAUJO, 2001, p.134).

Diferente do modelo clássico, a estética existencial
moderna não tem a métrica do regime do belo e universal como ideal, ou de uma racionalidade que prime pelo
equilíbrio. Essa perspectiva foi substituída, primeiro, pelo

Um aspecto de la ambigüedad de los pasajes: su abundancia de espejos, que amplian
el espacio como en um cuendo de hadas,
dificultando la orientación. Pues aunquen
este mundo de espejos pueda tener vários
e incluso infinitos significados, siguie siendo ambíguo. Parpadea; es siempre este uno
y jamás seno de la nada. Em sus turbios y
sucios espejos, lãs cosas intercambian uma
mirada-Kaspar Hauser com la nada. Hay
por tanto um ambíguo pestañeo desde
el nirvana. Y de nuevo nos roza com frio
aliento el nombr galante de Odilon Redon,
que capto como nadie esta mirada de lãs
cosas em el espejo de la nada, y como nadie supo mezclarse em el consentimiento
de lãs cosas com el no se. Um murmullo de
miradas llena los pasajes. No hay alli cosa
que no abra um pequeño ojo donde menos
se espera (BENJAMIM, 1982, p. 556).

modelo cartesiano que destituiu os cuidados de si por um

Como os espelhos de Paris do século XIX, a esté-

conhecer a si mesmo, eivado pelas condições formais do

tica existencial moderna possui o potencial da ilusão, da

método e por uma normalização objetivada em práticas

pluralidade infinita de significados, pois se trata de um

educativas e médicas, as quais garantiam àqueles que estavam legitimados pelo saber-razão a determinação do
que era desejável ou não; destituindo os indivíduos, dentre outras coisas, da experiência consigo mesmo e com
os cuidados ético-estéticos. Quando o modelo cartesiano
entra em crise, seu espaço passa a ser ocupado pela figura
236

modelo ambíguo que surge de experiências vitais e acionam sentimentos de angústia, medo, felicidade, prazer;
que se manifestam na interação entre as mercadorias e os
12 Pois, a experiência consigo mesmo, sem um regime do belo como paradigma clássico, lhe coloca em um campo de possibilidades plurais, as quais passam a ser orientadas quase que exclusivamente pelos seus desejos.
13 Compreendida aqui no sentido simmeliano, no qual o ensaio faz da paisagem uma
filosofia, um motivo, uma forma para meditar (WAIZBORT, 2006, p.51).
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Além da ambiguidade incidindo como a experiência moderna do vácuo, as imagens de Benjamin apresen-

com ou contra os outros.
Imaginemos, por exemplo, a sensação de uma jovem dama, flanando pela manhã nas ruas de Paris. Antes
dela ser olhada pelos cavalheiros, ela já se espreitou diversas vezes nos espelhos que povoam as ruas, lojas e cafés, nos quais atiçam o seu olhar a se dirigir mais a si e
às mercadorias que estão sendo expostas nas vitrines ou

tam outro elemento fundamental – a cultura dos espelhos, ou seja, o olhar para si mais que para os outros. Tal
atitude manifesta uma estética existencial voltada para
um fim em si mesmo e revela uma racionalidade sui generis,
baseada na afirmação-do-self que se apresenta, segundo
Blumenberg (SOUZA, 2005, p.691), como um programa,
no qual o homem coloca sua existência histórica e indica

“emolduradas por espelhos”, do que aos outros passantes,

para si mesmo como ele vai lidar com a realidade que o

que só ganham sua atenção ao despertarem seu desejo,

circunda e que o uso irá fazer das possibilidades abertas

tais quais as mercadorias.

pelo seu cogito, que inaugura um modelo de existência

Agora, consideremos a mesma paisagem, porém,
à noite, ao invés do deleite do autorreflexo, essa suposta
dama contará com a angústia, pois a semiescuridão proporcionada pela noite e pelas luzes artificiais, traz-lhe a
possibilidade do perigo de ser abordada por um bêbado
ou um ladrão. O sentimento de medo e receio faz com que
a jovem se assuste ao ver sua imagem refletida fortuita e
desavisadamente nos mesmos espelhos de outrora.

social policêntrica; tal qual as metrópoles, cuja unidade
se manifesta por meio dos fragmentos que formam paisagens ilusórias através da fluidez da luz e de sua ausência.
A fluidez, o jogo, a fragmentação impõem a estética existencial moderna, o permanente conflito, a ambiguidade da aventura e da realização, expressa de forma
prodigiosa no mito de Ulisses Errante, que se apresenta
como arquétipo desse sujeito, dessa estética, que produz
uma identidade que é uma “celebração móvel” (HALL,

Assim, percebemos que, embora a paisagem per-

2006, p.12), pois, Ulisses é desinteressado pela construção

maneça a mesma, o sentido do vivido transforma-o em

do futuro, o que conta para ele é o aventurar-se, é a via-

um espaço dúbio, que proporciona a sensação de um co-

gem e não a chegada.

tidiano incapaz de nos fornecer parâmetros coletivos de
orientação e de luta. É como se - parafraseando Marx “Tudo que é sólido desmancha(sse) no ar” (MARX; ENGELS,
1973, p.70 apud HALL, 2006, 14).
238

Ele desafia o mar aberto, numa partida de
dados com o destino, porque a aventura é
o próprio mar, e o mar é a passagem de um
mundo limitado para um universo infinito.
É o viajante por excelência, o errante com
239
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seu modo judeu, que não promete retornar, é o mais audaz dos marinheiros [...].
Ulisses não pode ser de ninguém, porque
não pode ser de si mesmo [...]. Tem muitas
identidades: prefere na verdade, chamar-se ninguém. Se alguma coisa eles nos ensinam, é a instabilidade de sua identidade,
o seu transfigurar-se no decorrer da vida
[...]. Sua navegação nega o centro [...]. Para
seu espírito, andar é existir. E existir é debruçar-se sobre o nada, a saída inevitável
por meio da aventura... Este é o fim (MALDONATO, 2001, p.34-35).

Para Simmel (2005, p.169), a “aventura, em sua
acepção mais genérica, pode ser expressa assim: ela extrapola o contexto da vida”, pois ela está em uma dimensão que “lhe dá uma forma autossuficiente, determinada
a partir de um centro interno, e por ele mantida unida”
(Ibid., p. 171), ou seja, ela se faz na experiência do instantâneo, nas palavras de Maldonato (2001, p.113), a “mutação radical da cognição do tempo”.
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O adepto do jogging, o punk, o look retrô, os
‘gente-bem’, os animadores públicos nos
convidam a um incessante travelling. (...),
a efervescência do neotribalismo que, sob
as mais diversas formas, recusa reconhecer-se em qualquer projeto político, não
se inscreve em nenhuma finalidade e tem
como única razão ser a preocupação com
um presente vivido coletivamente (COSTA,
2001, p. 109).

O neotribalismo surge como expressão de uma
sociedade cuja coesão e laços sociais são mais fluídos, e
onde o tempo presente passa a ser uma categoria vivenciada coletivamente, sem uma finalidade específica. Tais
características referem-se à dinâmica de sociação da vida
metropolitana, que radicaliza singularmente a experiência do tempo-espaço.
Gilberto Velho (2005), em seu artigo “Unidade e
fragmentação em sociedades complexas”, nos permite, a
partir da narrativa de um episódio de possessão espiritual
ocorrido em 1978, em uma via pública na Zona Sul do Rio

O deslocamento da experiência temporal torna

de Janeiro, apreender concretamente esse fenômeno, inter-

fértil o surgimento de novas formas de sociação como o

pretado por ele a partir de Raymond Firth como um proces-

neotribalismo, que se forma no movimento estabeleci-

so de “negociação de realidade”; que nem sempre se dá de

do entre a massificação e os microgrupos (ou “tribos”);

maneira consciente, mas que se viabiliza por meio da lin-

caracterizados por Mafessoli (COSTA, 2001, p. 45) como

guagem no seu sentido mais amplo, como produzida e pro-

uma cristalização instável, por uma fluidez, pelos ajun-

dutora de “rede de significados” (VELHO, 2005, p.258), que

tamentos pontuais e pela dispersão, que faz com que es-

se constrói na fragmentação das relações e na multiplicida-

ses microgrupos possam “evoluir” de uma para outra, ao

de de papéis sociais vividas pelos indivíduos, nos diversos

contrário do tribalismo clássico.

planos em que se movem, “que poderia parecer incompatí-
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vel sob o ponto de vista de uma ótica linear” (VELHO, 2005, p.262),

Acredito que “a morte” do sujeito sociológico uni-

mas não de uma multidirecional, que considera a experiên-

versal ou o seu “deslocamento”, como define Hall (2006,

cia como núcleo e a aventura como identidade.

p.16), foi anunciado simbolicamente pela seguinte paisa-

Dessa forma, a modernidade se configuraria como
um projeto, um plano de existência estética sempre por

gem filosófica:
Figura 1: Torre Eiffel em construção.

se fazer, no qual, ao invés de uma identidade, dever-se-ia
falar de identificação.
A identidade surge não tanto na plenitude
da identidade que está dentro de nós como
indivíduos, mas de uma falta de inteireza
que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a
“identidade” e construindo biografias que
tecem as diferentes partes de nossos eus
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da
plenitude (HALL, 2006, p.39).

A categoria identificação estabelece um limite à

Fonte: Página da França Turismo14.

lógica de um sujeito sociológico bem definido e universal,

Na imagem (Figura 1), o olhar é conduzido não à

descrito através das identidades “plenamente unificadas

figura de um indivíduo, mas a uma pluralidade deles, e

e coerentes” (HALL, 2006, p.24), e pertencentes a uma

sua pequenez diante da magnífica estrutura de ferro que

história que podia ser contada de forma simples, linear,

ergue sua sinuosidade de vazios em um espaço abstrato.

por uma teoria descritiva “que não dizia nada do sujeito

O constructo de ferro singular traduz a perspectiva beija-

que o descrevia” (MALDONATO, 2001, p.15); que negava a

miana de modernidade, como uma experiência marcada

modernidade como uma experiência do vivido e a coloca-

pelo infinito, por uma atemporalidade, que se realiza na

va como fruto de uma racionalidade instrumental, quase

vivência entre o onírico e o despertar.

que exclusivamente econômica.

14 Disponível em: <http://www.franca-turismo.com/eiffel-fotos>. Acesso em: 20 jan 2019.
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Estabelecemos essa interpretação dado à própria
história da torre, que, mesmo como um monumento originalmente inútil, perverteu a própria existência, projetada
para fenecer, e requisitou, com sua magia e singularidade
de formas, a condição de obra insubstituível.

Figura 2: Torre Eiffel visão noturna.

Além disso, tal qual a modernidade que se faz como
produto de uma dinâmica coletiva, encontramos em seu
entalho em ferro os nomes das muitas mãos que a construíram, porém, observáveis apenas em um plano micro, no
qual se opõe ao macro, que se apresenta como obra desenraizada do espaço, do tempo e dos próprios sujeitos que a
forjaram, visto que ela aparece como elemento que transcende a vida ordinária, primeiro pelo deslumbramento.

Fonte: Página da França Turismo15.

15 Disponível em: <http://www.franca-turismo.com/eiffel-fotos>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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E depois pelo deslocamento ilusório da realidade.
Figura 3: Plano Ilusório.
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mesmo horizonte de visão (talvez em um plano tridimensional). No caso das ciências sociais, significa romper com
um modelo atomístico de sujeito ou de uma perspectiva
absoluta de sociedade. Para tanto, necessário se faz, primeiramente, considerar a modernidade como um processo ou, segundo Giddens (1991; 1996; 2000; 2001; 2002),
como um projeto, que tem suas raízes na Europa a partir
do século XVII, que se tornou mais ou menos mundial em
sua influência, e se estabelece em diversas etapas, como a
imagem a seguir.
Figura 4: Torre Eiffel e suas etapas.

Fonte: Blog Fui e vou voltar experiências turísticas, 201316.

Fonte: Página da França Turismo17.

O paradoxo do olhar proporcionado pela torre é

Uma das principais características da modernida-

o mesmo que permeia a teoria social na discussão sobre

de é o desenvolvimento das instituições sociais modernas

modernidade e pós-modernidade, e, como tal, apresenta-se como planos de uma mesma realidade social, cujo
desafio é o desenvolvimento de um modelo epistemológico que conjugue as duas esferas: micro e macro em um
16 Disponível em: <https://fuievouvoltar.com/2013/12/24/o-tao-esperado-retorno-a-paris/>.
Acesso em: 09 maio 2019.
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e sua difusão em escala mundial, que criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de
uma existência, “segura” e “gratificante”, que qualquer
tipo de sistema pré-moderno. Entretanto, a modernidade
tem também um lado sombrio que se tornou muito apa17 Disponível em: <http://www.franca-turismo.com/eiffel-fotos>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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rente no século atual, denominado por “Ulrich Becke de

adquire a forma de influência recíproca, só

segunda modernidade (GIDDENS, 2005, p.538), e para Gi-

quando se produz a ação de uns sobre os

ddens (2001) de período pós-tradicional, que, em síntese,
se refere a um contexto no qual nem uma tradição pode

outros –imediatamente ou por intermédio
de um terceiro dos homens, se converte
numa sociedade. Tudo mais que se de-

esperar prevalecer e nem um modo costumeiro de ação

senvolve dentro da sociedade é conteúdo,

pode servir de base para se viver nas complexas e mutá-

que se desenvolve esta forma de existência

veis circunstâncias do presente.

(SIMMEL, 1983, p.59-61).

A condensação do presente em si mesmo apre-

Assim, essa sociologia estaria enraizada no espa-

senta-se na formação dos não-lugares, de espaços desen-

ço e na experiência urbana, como categoria do vivido,

raizados como shoppings, aeroportos etc., que seguem

como um contínuo que dialoga com as identificações in-

uma estética “fria”, onde tradições e costumes, crenças

dividuais, que acontecem no aqui e agora; que se faz no

e expectativas constituem recursos adaptáveis, flexíveis,

instantâneo, na aventura. O que buscaríamos não seria

“plásticos”, num mundo globalizado e cosmopolita de

os “vazios da modernidade”, mas sim seus conteúdos de

culturas e estilos de vida entrecruzados. Assim, o contex-

sentidos que se atualizam na dinâmica da instabilidade,

to atual caracteriza-se pela radicalização da individuali-

numa espécie de “equilíbrio instável” (ELIAS, 2001, p.16).

dade, por uma estética existência que exige outro plano

Entretanto, o grande problema é como escolher a teoria,

de apreensão. Talvez, aquilo que estou denominando, ins-

o material e a interpretação adequada?

pirada em Maldonato (2001), de sociologia das artificialidades, que suponho ser a possibilidade de um campo de
investigação que ainda interroga a metrópole e busca no
espaço urbano o desenvolvimento de uma fenomenologia
pautada em um sentido elementar de sociedade.
A sociedade existe onde quer que vários
indivíduos entrem em interação [...]. A sociação só começa a existir quando a coexistência isolada dos indivíduos adota
formas determinadas de cooperação, que
caem sob o conceito geral de interação [...].
Somente, quando a vida desses conteúdos
248

Creio que esse desafio só poderá ser superado se
cultivarmos a criatividade acadêmica, cujo princípio repousa na ousadia de pensarmos diferentes, de conhecermos nossos outsiders e revermos a base de nossa ciência até
aqui, considerando nossas categorias analíticas que precisam ser reelaboradas, como gramáticas que precisam
desempenhar o papel de tradução e reflexão das estéticas
existências, que se constitui no horizonte da sociologia, que
sempre se apresentará como uma jovem ciência, uma vez
que seu diálogo sempre foi com o presente, com o vivido.
249
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