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O 2SPCPAM é um evento de caráter técnico-científico que destinou-se a
investigadores, docentes, profissionais, estudantes de graduação e pós-
graduação das áreas das ciências humanas, sociais, políticas e da saúde,
assim como organizações governamentais e não governamentais,
públicas ou privadas, e intervenientes políticos e da sociedade civil que
tenham interesse pelos estudos que envolvem a Pan-Amazônia.

O evento teve como objetivo oportunizar aos participantes e profissionais
dos mais variados campos investigativos das ciências sociais e humanas
a provocar reflexões sobre as sociedades PanAmazônicas e outras
realidades, bem como estimular o intercâmbio de conhecimentos
teóricos-metodológicos acerca da interculturalidade, dos processos
sociais e das relações de poder que envolvem o universo amazônico de
maneira integradora à atualidade. 

O 2SPCPAM foi realizado nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2021 e contou com
grandes nomes da área!

APRESENTAÇÃO 

ORGANIZADORES 2SPCPAM



GT1. POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E POLÍTICAS
EDUCACIONAIS NA PAN-AMAZÔNIA

 
Coordenadora: Profa. Dra. Hellen Cristina

Picanço Simas
 

Grupos étnicos da Amazônia e suas línguas; o princípio da alteridade;
linguística, fonologia e fonética.

 



 

 
 
ARTICULAÇÕES DISCURSIVAS DAS IDEOLOGIAS ESCOLARES EM 

 
DISCURSIVE ARTICULATIONS OF SCHOOL IDEOLOGIES IN MANAUS

Gt1. Políticas linguísticas e

 

Existem diversas manifestações

papel da escola, dos professores,

responsabilidades dos pais,

questões frequentemente abordadas

público. A discussão de temas

que se mostra de suma importância

possam ser vislumbradas, 

epistemologias educacionais,

aplicadas de forma prática 

as abordagens para suas problematizações

“o tipo de escola pública que

técnica”, sendo esta uma 

relevante entender os discursos

escolar, buscando assim aprimorar

metodologias para aprimorar

a análise das ideologias e discursos

de educação. Buscamos desenvolver

um aprimoramento nos processos
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e políticas educacionais na Pan-Amazônia 

manifestações sobre o ambiente escolar, nos dias atuais.

professores, deveres e direitos dos alunos,

pais, a qualidade do ensino no país, recursos financeiros,

abordadas pela sociedade, principalmente quando

temas referentes a tais assuntos não deve ser menosprezada,

importância para que novas perspectivas, problemáticas

 e posteriormente utilizadas para melhoria contínua

educacionais, trazendo, assim, um nivelamento entre as

 no ambiente educacional. Sendo a educação

problematizações são diversas, de acordo com

que queremos é em última instância uma discussão

 visão realista do momento educacional brasileiro.

discursos existentes e, ainda, aceitos na atualidade

aprimorar as práticas atuais, caso necessário,

primorar o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo

discursos existentes na escola por meio da visão

desenvolver uma pesquisa que resulte em possíveis

processos educacionais entre as diferentes áreas
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atuais. Se discute sobre o 

alunos, o envolvimento e 

financeiros, e etc. São 

quando se trata do ensino 

menosprezada, haja vista 

problemáticas e soluções 

contínua e perene das 

as ideias e as didáticas 

educação uma temática ampla, 

com Loschpe (2014, p.37) 

discussão política e não 

brasileiro. Demonstra-se 

atualidade para o ambiente 

necessário, e desenvolver novas 

objetivo desta pesquisa é 

visão dos profissionais 

possíveis orientações para 

áreas do conhecimento, 
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considerando as ideologias

entendimento dos diversos

ambiente escolar pode gerar

também tragam novas problemáticas,

para a aplicação no processo

existentes e, ainda, aceitos

forma continuar na busca

necessário, e desenvolver

aprendizagem. Esta mudança

resultado real ao mesmo 

revolucionárias já implementadas

ideias e discursos, sem, no 

curso. De acordo com teorias

língua de um enunciado, pois

até uma obra em vários volumes.

diálogo. ” Utilizaremos como

ideologias educacionais aplicadas

estruturadas por autores e

utilizaremos como instrumento

realizadas com educadores,

contexto escolar. Trataremos

por Orlandi (2005). Este trabalho

nível de pós-graduação e 

entrevistas e atividades que

invertida, pretendemos demonstrar

existentes no ambiente escolar

positivamente no processo 
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ideologias e discursos existentes no âmbito escolar.

diversos discursos existentes por partes dos personagens

gerar discussões que qualifiquem as pesquisas 

problemáticas, podendo até mesmo criar novas

processo de aprendizagem. Demonstra-se relevante

aceitos na atualidade para o ambiente escolar, mas

busca de novas vertentes para aprimorar as 

desenvolver novas metodologias para aprimorar o 

mudança ideológica, porém, deve partir de premissas

 tempo em que não distorçam ideias consagradas,

implementadas no sistema educacional hodierno, isto

 entanto, eliminar articulações ideológicas válidas

teorias de Bakhtin  “não é a dimensão que distingue

pois este pode ir desde uma réplica constituída

volumes. O que os diferencia é que o enunciado

como metodologia nesse trabalho a pesquisa bibliográfica

aplicadas ao ambiente escolar, como estratégias

e estudiosos da área educacional e afins. Após

instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas

educadores, buscando aferir o grau de aplicação dos discursos

Trataremos esses dados com a metodologia da análise

trabalho está em fase inicial e é uma pesquisa 

 buscamos também validar esta proposta. Através

que vamos propor aos participantes da pesquisa

demonstrar os diferentes formatos de linguagens

escolar e como estas maneiras de discursos 

 de ensino-aprendizagem. 

Ideologias. Discurso. Ensino-aprendizagem. 
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escolar. Cremos que 

personagens que habitam o 

 sobre essa temática e 

novas ideologias positivas 

relevante entender os discursos 

mas deve-se, da mesma 

 práticas atuais, caso 

 processo de ensino-

premissas que tragam 

consagradas, vigentes e 

isto é, devem-se inovar 

válidas e eficazes, já em 

distingue uma unidade da 

ituída de uma única palavra 

enunciado é a réplica de um 

bibliográfica acerca das 

estratégias metodológicas 

Após essa parte inicial 

semiestruturadas que serão 

discursos ideológicos no 

análise do discurso, proposta 

 que será realizada em 

Através das pesquisas, 

pesquisa como a sala de aula 

linguagens e comunicação 

 interferem negativa e 
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Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo:

que o Brasil que ser quando crescer? Rio de Janeiro:

Análise de discurso – princípios e procedimentos. 

: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto.  
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da Cruz e Dra. Shirley Cintra Portela de Sá
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Conservação dos recursos naturais e as dinâmicas socioambientais,
considerando os princípios da sustentabilidade em comunidades
tradicionais amazônicas.
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GT2.AMBIENTE:SUSTENTABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS, COMUNIDADES 

AMAZÔNICAS.  

 

 

RESUMO 

A Amazônia paraense apresenta consideráveis diferença sociais e culturais. Em um 

mesmo espaço convivem indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas que migram de 

outras regiões do país, para realizarem investimentos econômicos e exploratórios. Por 

isso, a Amazônia paraense apresenta uma estrutura bastante diferente de outras regiões 

brasileiras, com tradições e manifestações culturais peculiares. Mafra (2020), destaca que 

a Amazônia paraense possui aspectos sociais e culturais multivariados, até mesmo entre 

cidades do mesmo estado, evidenciado os muitos contrastes e desafios dessa região do 

país. Vale ressaltar, que as mudanças ocorridas em 11 de março de 2020, quando a OMS 

declarou a disseminação à nível pandêmico em decorrência da COVID-19, afetaram de 

forma ampla o contexto amazônico. As recomendações básicas de isolamento social em 

todos os âmbitos trouxeram transformações em vários setores sociais, entre eles a 

educação, que sofreu forte impacto, necessitando de ajustes para reorganizar as práticas. 

Professores precisaram alterar seus planos de trabalho, se reinventando e adequando-se 

aos novos parâmetros para garantir o direito à educação, conforme as recomendações de 

saúde. Assim, o processo de ensino e aprendizagem precisou ser redimensionado com 

atividades remotas, com a utilização de diferentes recursos e suportes para alcançar 

lugares, ainda que longínquos, ultrapassando as dificuldades da diversidade social e 

econômica desta região. Algumas questões surgem com a atual realidade: Como os 

professores estão organizando suas práticas utilizando a infraestrutura que possuem?  que 

caminhos tomará a educação amazônica no contexto pós-pandêmico? Como será a nova 

 
1 Mestrado em Linguagem e Letramento pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA –  Marabá 

– PA - Brasil. E-mail: canaan02@gmail.com. 
2 Especialização em Tecnologias e Ensino de Matemática pela UNIASSELVI – Marabá – PA - Brasil. E-mail: 

prof.helissoncosta@gmail.com 
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realidade para alunos e professores dos povos tradicionais e das comunidades 

amazônicas? Em quais aspectos as intervenções das políticas públicas trouxeram 

transformações para essa região? Considerando a atual estrutura e organizações das 

unidades escolares da grande Amazônia paraense, em sua maioria, é perceptível um 

ensino no formato ainda abundantemente tradicional e transmissivo, com infraestrutura 

básica, com instrumentos ultrapassados e profissionais com poucas habilidades em 

relação ao manuseio dos recursos tecnológicos mais atuais; fatores estes que provocam 

entraves na formação do educando, ocasionando desmotivação e improdutividade. A 

dinamização do ensino nas escolas envolve alguns fatores: suporte mais adequado e 

mínimo de modo que seja possível utilizar os novos recursos tecnológicos (lousa digital, 

datashow, televisores, acesso à internet, computadores) e uma efetiva formação 

continuada para professores, para auxiliar nesse novo processo. Assim, coloca-se a 

oportunidade de proporcionar aulas dinâmicas, interativas, que efetivamente atendam às 

necessidades tanto do aluno quanto do professor. Para Luckesi (1994), o ensino 

tradicional é aquele cujo caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os 

alunos, não considerando as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes. 

Este tipo de metodologia de ensino centra-se na transmissão verbal de conteúdo e visa 

assegurar a atenção e o silêncio, não considerando o nível de aprendizagem. Quanto a 

aplicação das tecnologias neste processo de ensino e aprendizagem, molda-se – as 

tecnologias – como peças determinantes para melhoria da educação. Para tanto, Wiley 

(2000) trata do uso de tecnologias e as suas principais modificações, o quanto esses 

recursos podem promover meios de mudanças. Quando nos referimos a própria internet, 

notamos que ela modernizou o diálogo entre os indivíduos, e hoje ela se apresenta de 

forma inovadora no processo de aprendizagem, por exemplo. À medida em que a 

tecnologia se integra na sociedade, inevitavelmente grandes mudanças ocorrem, pois ela 

estabelece novos vínculos para com a aprendizagem, desenvolvendo, assim, novas 

maneiras de interação no âmbito educacional. 

 

 

Palavras-chave: Pandemia. Educação. Amazônia Paraense. Covid-19. 
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Valmir César Pozzetti2 

 

 

RESUMO 

O Objetivo desta pesquisa foi de verificar de qual forma a cosmologia indígena, aliada ao novo 

constitucionalismo latino americano, pode auxiliar na proteção da floresta amazônica. A 

metodologia utilizada foi a do método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica 

e quanto aos fins, qualitativa. A conclusão a que se chegou foi a de que, diante da previsão do 

pluralismo na Constituição Federal de 1988, é possível, diante dos objetivos de proteção da 

Amazônia, utilizar das bases da cosmologia indígena, a fim de se desenvolverem ações que 

possam alcançar a sustentabilidade da região, especialmente através da implantação de 

políticas públicas pautadas nas crenças e práticas indígenas, considerando a relação entre 

cultura e meio ambiente. Para tanto, é preciso enfrentar desafios relacionados aos interesses 

econômicos presentes em ações legais e ilegais de exploração na região; à posição limitadora 

do Estado quanto à atuação dos povos indígenas em ações de defesa ambiental; bem como à 

postura etnocêntrica dos que não reconhecem as práticas culturais indígenas, como capazes 

de proteção amazônica, em virtude de ações colonialistas ainda presentes na América Latina.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Cosmologia Indígena. Novo Constitucionalismo Latino 

Americano.  

 

 

Abstract 

The objective of this research was to verify how indigenous cosmology, combined with the new 

Latin American constitutionalism, can help protect the Amazon forest. The methodology used 

was the deductive method; as to the means, the research was bibliographical and as to the ends, 

it was qualitative. The conclusion reached was that, given the prediction of pluralism in the 

Federal Constitution of 1988, it is possible, given the objectives of protecting the Amazon, to 

use the bases of the indigenous cosmovision, in order to develop actions that can achieve the 
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Ambiental e Biodireito pela Universidade de Limoges/França; Mestre em Direito Urbanístico e Ambiental pela Universidade 

de Limoges/França; Professor Ajunto da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas; E-

mail: v_pozzetti@hotmail.com. 
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sustainability of the region, especially through the implementation of public policies based on 

indigenous beliefs and practices, considering the relationship between culture and the 

environment. Therefore, it is necessary to face challenges related to economic interests present 

in legal and illegal exploration actions in the region; the State's limiting position on the role of 

indigenous peoples in environmental defense actions; as well as the ethnocentric posture of 

those who do not recognize indigenous cultural practices as capable of protecting the Amazon, 

due to colonialist actions still present in Latin America. 

 

Keywords: Amazon. Indigenous Cosmology. New Latin American Constitutionalism. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das décadas, existem esforços para a proteção da Amazônia, especialmente 

diante das ações de cobiça do ser humano pelos recursos naturais que a degrada de maneira 

célere. Com projetos desenvolvimentistas para a região, é preciso considerar os impactos 

ambientais que deles decorrem e a necessidade de se repensar o modo que o ser humano 

intervém na Amazônia, em virtude dos problemas ambientais e culturais que essas ações 

causam aos povos amazônidas. 

Nesse contexto amazônico e da América Latina, o novo constitucionalismo latino 

americano, desenvolve-se com novas perspectivas, as quais buscam atender as demandas locais, 

potencializando assim, a cosmologia indígena, pautada no princípio do buen vivir, isto é, de 

uma relação harmônica entre ser humano e meio ambiente.  

Assim, o objetivo da presente pesquisa é o de verificar de qual forma a cosmologia 

indígena, aliada ao novo constitucionalismo latino americano, pode auxiliar na proteção da 

floresta amazônica. 

Diante disso, a problemática que envolve essa pesquisa é: de qual forma a cosmologia 

indígena, agregada ao novo constitucionalismo latino americano, pode auxiliar na proteção da 

floresta amazônica? 

A pesquisa justifica-se, uma vez que o bioma amazônico é responsável pela manutenção 

do clima e produção de chuvas planetárias e a contemporânea devastação é preocupante, sendo 

necessário discutir novos caminhos de proteção da região amazônica, reconhecendo os 

conhecimentos dos povos indígenas, os quais estão imersos e vivenciam a realidade da 
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Amazônia; podendo, assim, contribuir com ações de sustentabilidade ambiental. Ademais, os 

povos indígenas amazônidas, os primeiros habitantes dessa região, são os principais 

prejudicados pelos projetos e investimentos desenvolvimentistas, sendo primordial considerar 

seus entendimentos acerca dos impactos sofridos, uma vez que crescer em quantidade não é o 

mesmo que “crescer com qualidade”. 

A metodologia a ser utilizada nessa pesquisa será a do método dedutivo, onde se partirá 

da análise de diversas posições doutrinárias e das disposições legais, para se deduzir uma 

conclusão plausível. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, com consulta à legislação, 

doutrina e jurisprudência; quanto aos fins, a pesquisa será qualitativa.    

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

 Em razão dos efeitos da colonização, o constitucionalismo latino americano 

desenvolveu-se com base no eurocentrismo (ideia de que a Europa é a proprietária de todos os 

bens do planeta). Ocorre que os pensamentos teóricos europeus, apesar de valorosos, não se 

amoldavam às particularidades dos povos da América Latina. Diante disso, os estudiosos latino-

americanos passaram a construir os fundamentos teóricos do movimento jurídico-político 

denominado de “novo constitucionalismo latino americano”. 

 Nesse sentido, Souza e Ribeiro (2021, p. 42), a respeito desse movimento constitucional 

na América Latina, em face do eurocentrismo, dispõem que: 

No âmbito da América Latina, após séculos de influência dos países colonizadores 

europeus, iniciou-se o desenvolvimento de um constitucionalismo regional, fincado 

em bases locais e com valorização dos povos nativos, influenciando o surgimento da 

noção de pluralismo jurídico, com o reconhecimento da multiculturalidade do povo, 

por meio da aceitação das práticas indígenas e de seus procedimentos. 

 

 Essa valorização regional, atenta à cultura latino-americana, esta construída por seus 

povos originários, possibilitou o tratamento das problemáticas locais, as quais precisam ser 

enfrentadas por instrumentos teóricos-normativos cabíveis à sua realidade multicultural. É por 

isso que Nascimento e Pozzetti (2020, p. 556) destacam que:  

Na América Latina, o Novo Constitucionalismo Democrático surge como alternativa 

para lidar com a degradação do meio ambiente pela ação humana exploratória, 
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possibilitando a participação judicial direta na defesa do direito ao equilíbrio 

ambiental e a adoção, em alguns Estados, de visão pluralista do Direito com o 

reconhecimento constitucional da natureza com personalidade jurídica própria. 

 

Segundo Wolkmer (2010, p. 143), “Por sintetizar um espaço estratégico e privilegiado 

de múltiplos interesses materiais, fatores socioeconômicos e tendências pluriculturais, a 

constituição congrega e reflete, naturalmente, os horizontes do Pluralismo.” 

 Constata-se, assim, que uma constituição, ao considerar as múltiplas facetas de uma 

sociedade, deve abarcar as demandas essenciais que ela possui, a fim de garantir os direitos 

básicos e necessários à sua existência. Ademais, uma constituição pluralista é essencial às 

múltiplas identidades do Estado que estrutura.  

 Conforme Villas Boas (2017, p. 14-15), a respeito de países multiculturais e 

pluriétnicos, preceitua que: 

os teóricos propõem um novo sistema constitucional para países multinacionais e 

pluriétnicos, denominado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, o qual 

trasborda das teorias da liberdade e da igualdade vistas sob a ótica política, para tratá-

las sob o ponto de vista socioeconômico, pluralista e inclusivo, harmonizador da vida 

humana com a natureza, em uma nova cultura do bem viver. 

 

 A proposta de uma convivência harmônica com a natureza, como um dos elementos do 

novo constitucionalismo latino americano, possibilita a reformulação dos pensamentos e 

práticas da humanidade, a qual tem adotado ações degradantes e que tornam o meio ambiente 

insustentável. Isso decorre, sobretudo, dos estímulos da sociedade de consumo na qual está 

inserida, fruto do sistema econômico capitalista, que utiliza os recursos naturais como um dos 

elementos para a produção de bens e serviços.  

 Almeida e Nogueira (2012, p. 13), a respeito da proposta do bem viver, inaugurada pela 

Constituições do Equador, ensinam que: 

Nesse contexto, de contraposições ao modelo de desenvolvimento econômico 

capitalista é que se traz a filosofia de buen vivir (Sumak Kawsay ou Suma Qamaña) 

institucionalizada pelo novo Constitucionalismo Latino Americano, através das 

Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). 

Este conceito de buen vivir foi introduzido pela nova Constituição do Equador de  

2008, essa filosofia vem da concepção dos povos indígenas sobre a relação com a 

natureza (Pachamama). Na Bolívia, em 2009, a concepção da Pachamama passa a 

integrar o texto constitucional, também relacionado à noção do buen vivir. Isto reforça 

a afirmação da importância que a natureza tem para os povos indígenas destes países. 
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 Verifica-se, portanto, a forte influência da cosmologia indígena no novo 

constitucionalismo latino americano, especialmente por reconhecer a natureza como sujeito de 

direitos, em contraposição ao pensamento antropocêntrico europeu, que seleciona o ser humano 

como detentor único de direitos.   

 Nesse sentido, Albuquerque, Amaral e Morais (2021, p. 348), no tocante a essa relação 

entre os povos originários e a natureza, esclarecem que:  

Os povos originários, conectados à natureza (Mãe Terra, Pachamama), embora 

marginalizados durante o processo de civilização da América Latina, foram 

reconsiderados no novo constitucionalismo latino-americano com as Constituições do 

Equador (2008) e da Bolívia (2009). A Pachamama é entendida em sua dimensão 

cultural de Mãe-Terra. Essas Constituições se situam num tempo histórico superior à 

Constituição de 1988. Ademais, consideram as tradições culturais dos antepassados. 

 

 Brandelli e Lunelli (2021, p. 56), a respeito do reconhecimento da natureza como sujeito 

de direitos, estabelecem que “essa compreensão decorre também de outra evolução importante 

na história da humanidade, de que todo ser humano é pessoa, e como tal, sujeito de direitos.”  

 Verifica-se que, ao longo dos séculos, na evolução da humanidade, na construção das 

suas relações sociais, a partir do encontro de novos territórios e povos, nem todo o ser humano 

era tido como tal e muito menos detentor de direitos. Se hoje existe uma evolução no 

pensamento acerca da natureza, decorre dos passos anteriores em relação ao próprio ser 

humano. 

 Brandelli e Lunelli (2021, p. 56) dispõem acerca desse reconhecimento de determinados 

povos como sujeitos de direitos ao longo dos séculos, senão vejamos: 

Ao longo dos últimos séculos, a sociedade escravizou e exterminou legiões de 

pessoas, especialmente do continente africano que, depois, foram reconhecidas como 

sujeitos de direitos. As populações indígenas, cuja história não afasta semelhantes 

atrocidades, ainda experimenta os desmandos da falta de proteção específica e efetiva, 

todavia, faz-se ouvir e acena para novos contornos em sua proteção. A natureza segue 

os mesmos passos, escravizada em prol da economia e da satisfação das necessidades 

do homem, restou exterminada em muitas regiões do planeta, ao passo que, outra 

evolução resta sentida nesse momento: a natureza como sujeito de direitos. 

 

 Com o desenvolvimento da consciência ambiental, através de diversas conferências 

internacionais, constatou-se o tratamento da natureza como objeto de exploração econômica, 

vista tão somente como bem econômico, afastando-se da relação harmônica que o ser humano 

possuía com o meio ambiente em sua origem evolutiva. Frente a essa postura, a natureza tem 



6 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

sido submetida aos interesses individualistas do ser humano, cujo tratamento tem demandado a 

luta pelo reconhecimento diferenciado ao meio ambiente, a fim de que a humanidade, volte-se 

à unicidade entre o ser humano e a natureza. 

 Conforme Barbosa e Gomes (2013, p. 9), a respeito da cosmologia indígena, entende-a 

como “os aspectos que se manifestam na forma como percebem o mundo e na forma como 

interagem com os demais, pela forma como se comunicam, se vestem e também sobre o que 

comem, bem como com relação às crenças e valores que professam.” 

 A maneira como o indígena vê e se relaciona como a natureza é caracterizada pela troca, 

pela comunhão. Percebem o mundo, o meio ambiente, não como bens dispostos ao seu uso e 

interesse, mas como um ser que colabora com sua existência. O ser humano e a natureza não 

são vistos como partes separadas, porém integrantes, irmãos, da mesma mãe-terra, da 

Pachamama. E é nesse sentido que Pozzetti e Nascimento (2019, p. 445) destacam que: 

Não é diferente a relação dos povos tradicionais e das comunidades indígenas com as 

águas amazônicas compartilhadas, pois ancestralmente dependem do rio e, 

culturalmente, têm uma relação de existência, vivem em e de suas águas, respeitando 

e integrando harmonicamente a Amazônia, há muitos anos e gerações. 

 

Conscientes dessa relação, na visão indígena, inexiste a possibilidade de se pensar o 

meio ambiente a serviço dos interesses humanos. Há, no entanto, uma colaboração da natureza 

para com as necessidades humanas. Em contrapartida, o meio ambiente precisa ser respeitado, 

protegido, mantendo-se os seus elementos conservados.  

 Bruno Afonso, Moser e Berri Afonso (2015, p. 183), a respeito da relação natureza-

cultura, destacam que: 

Para os ocidentais a natureza está a serviço do ser humano, por isso eles a estão 

exaurindo indefinidamente. Mas, para os indígenas, o ser humano e a natureza estão 

ligados, ambos se cuidando. Eles consideram a natureza como um ser vivo, que deve 

ser preservada. Os indígenas, diferentemente dos ocidentais, não separam a  natureza 

da cultura. 

 

  Essa postura decorre da cosmologia indígena ser marcada pelo forte reconhecimento da 

espiritualidade e sua influência nas práticas cotidianas dos povos indígenas. Não existe 

separação entre passado e presente, pois as práticas pretéritas e ancestrais pautam as relações 

cotidianas, possuindo seu espaço de importância nas pautas indígenas.  
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 Barbosa (2011, p. 77), a respeito da dinamicidade da cosmologia indígena, dispõe que 

“o espaço-tempo do passado está presente no tempo atual de diferentes formas, que tanto pode 

estar relacionado com os acontecimentos do cotidiano, como os acontecimentos relacionados 

com a espiritualidade.” 

Nesse sentido, Bruno Afonso, Moser e Berri Afonso (2015, p. 182-183) tratam do 

animismo como fundamento da cosmologia dos povos indígenas, senão vejamos: 

A cosmovisão dos povos indígenas se fundamenta no animismo: a crença na alma 

individual ou anima de todas as coisas e manifestações naturais. Nessa crença não há 

separação entre o mundo espiritual e o mundo físico (ou material) e, também que 

existem almas ou espíritos, não só em seres humanos, mas também em entidades não-

humanas, como: animais, plantas, objetos inanimados e fenômenos celestes, sendo 

fortemente relacionada com a natureza.  

 

Maretti (2004, p. 91) dá um exemplo “do Parque Nacional Natural Alto Fragua-

Indiwasi, da Colômbia. Inovador, [...] o  Parque foi declarado em território ancestral indígena, 

por  solicitação das comunidades indígenas Inganas.” Nesse sentido, Marreti (2004, p. 91-92) 

dispõe que:  

O interessante é a explícita posição do Departamento de Parques Colombianos sobre 

um sistema de gestão intercultural dessa área protegida. O diploma legal que declarou 

o Parque, em 1992, determina a “incorporação dos códigos culturais e xamânicos no 

seu regime de ordenamento e gestão, incluindo a cosmovisão indígena, as 

superposições de ocupação invisíveis e a gestão do território segundo a cosmologia 

ingana”. Com esse Parque a “agência” de Parques Nacionais da Colômbia (Unidad de 

Administración Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia - 

UAESPNN) reafirmou o princípio de que a conservação da natureza colabora com a 

proteção dos valores culturais a ela associados: a primeira (conservação da natureza) 

sem a segunda (proteção dos valores culturais) é inviável, ou pelo menos muito 

custosa em termos sociais e ambientais. 

 

Neste exemplo, verifica-se o emprego da cosmologia indígena na proteção da natureza 

e da cultura. Destarte, o Estado reconhece a pluralidade do seu povo, da sua cultura, 

recepcionando-a em suas políticas de proteção ambiental. Garantido, assim, legalmente, que os 

povos indígenas continuem os seus cuidados com a natureza, prática essa ancestral, bem como 

com seus valores culturais.  

Bruno Afonso, Moser e Berri Afonso (2015, p. 181), quanto ao povo Guarini, dispõem 

que “Há uma forte relação da cosmovisão dos Guarani com a cultura, a natureza e o céu. A 

cosmovisão é importante para a implantação de projetos de sustentabilidade com esses povos e 
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pouco conhecida por pesquisadores que não são índios.” Nesse sentido, Bruno Afonso, Moser 

e Berri Afonso (2015, p. 186) dispõem que: 

A economia de subsistência dos Guarani produz apenas para o consumo da própria 

família ou do grupo social, sem excedentes para o comércio. Nela, o sustento da vida, 

em sua maior parte, não é obtido por venda no mercado, inexistindo as leis da oferta 

e da procura. Entretanto, não se trata somente de uma produção para o consumo, mas 

sim de produção para o valor de consumo, pois existem trocas no interior da 

sociedade; trocas, estas, envolvendo bens de natureza básica à existência (bens 

utilitários).  

 

O exemplo dos Guarani sobre uma economia de subsistência revela a preocupação em 

não se produzir o que pode exceder às suas necessidades e prejudicar diretamente o meio 

ambiente. Ademais, a troca também é utilizada como instrumento de existência, com vistas 

também às suas demandas básicas.  

Pimenta (2004, p. 115) dispõe sobre a visibilidade das práticas dos povos indígenas da 

Amazônia, senão vejamos: 

O crescimento do movimento ambientalista nas últimas décadas influenciou 

progressivamente as políticas públicas para o desenvolvimento da Amazônia, hoje 

oficialmente norteadas pela ideologia do desenvolvimento sustentável que procura 

conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. 

Nesse cenário, os povos indígenas da região adquiriram uma visibilidade sem 

precedentes. Erigidos pelo imaginário coletivo em símbolos de uma relação 

harmoniosa e idílica entre o homem e a natureza, eles souberam instrumentalizar suas 

tradições culturais e integrar a retórica ambientalista do desenvolvimento sustentável 

nos seus discursos para concretizar suas aspirações etnopolíticas e melhorar suas 

condições de vida. 

 

 Vale ressaltar que, quando se fala em Amazônia, deve considerar a sua porção em 

território brasileiro, bem como nos demais territórios da América Latina. Esse elemento 

geográfico é importante para os estudos da cosmologia indígena, sob a perspectiva do novo 

constitucionalismo latino americano. 

 Nesse sentido, Pena Filho (2013, p. 94), traz as principais características da Amazônia, 

quanto suas porções em âmbito interno e internacional, senão vejamos: 

A Pan-Amazônia, maior floresta tropical e bacia hidrográfica do mundo, conta com 

7,8 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre 9 países, sendo um deles de 

fora do continente. Os números indicam que sua área equivale a 60% da superfície da 

América Latina e que o Brasil é o detentor da maior parte de todo esse fabuloso 

território, de sorte que o País possui 67,8% da área total. Para se ter uma ideia da 

relevância da dimensão territorial pertencente ao Brasil, basta dizer que em segundo 
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lugar, em termos nacionais, vem o Peru, com uma área equivalente a 13% do total da 

Floresta Amazônica, ficando, portanto, bem atrás do Brasil. 

Alguns outros dados indicam a dimensão amazônica brasileira. Assim, a chamada 

Amazônia Legal detém 59% do território brasileiro e possui 11.300 km de fronteiras 

com sete países vizinhos, quais sejam: Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa 

(França), Peru, Suriname e Venezuela [...]. São cerca de 25.000 km de vias navegáveis 

dentro de nove estados da República Federativa do Brasil, ou seja, os estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e grande parte 

do Tocantins estão, em alguma medida, vinculados a sua vasta e importante rede 

hidrográfica. 

  

 Pelos dados informados, consta-se que o Brasil possui, em seu território, a maior parte 

da porção de Amazônia, e as demais porções distribuídas pelos sete países vizinhos. Consta-se, 

assim, a responsabilidade compartilhada desses países amazônicos, respeitando as suas 

soberanias. 

Existem muitos desafios para o emprego da cosmologia indígena na proteção da 

Amazônia, especialmente por questões culturais, econômicas e sociais. Apesar da região 

amazônica ser berço dos povos indígenas, nela impera a visão do colonizador, os quais originam 

muitos conflitos de interesses e impedem políticas de proteção amazônica mais eficazes. 

 Conforme Branford, Moreira e Torres (2018, pp.), na reportagem “Duas Comovisões 

em Choque na Amazônia”, “A luta dos Munduruku para preservar a floresta e seus locais 

sagrados depara-se com uma hidrelétrica — e com a lógica de lucro e produtividade de 

empreiteiras transnacionais.” Nesse sentido, Branford, Moreira e Torres (2018) dispõem que: 

A floresta amazônica abriga muitos locais sagrados de povos indígenas, mas, de 

acordo com os Munduruku, a construção de duas barragens destruiu dois locais 

particularmente importantes. A construção da barragem Teles Pires resultou na 

explosão de sua cachoeira sagrada, conhecida como Karobixexe (Sete Quedas, para 

os não-indígenas) e na remoção de 12 urnas funerárias. A construção da barragem de 

São Manoel destruiu Dekoka’a (conhecido como o Morro dos Macacos). 

Os Munduruku avisam que a destruição desses locais sagrados ameaça não somente 

sua sobrevivência, cultural e espiritual, mas a sobrevivência de todas as formas de 

vida na floresta Amazônica – animais, plantas e peixes. 

Para os Munduruku – um povo de mais de 13 mil indígenas, que habita mais de 130 

aldeias, a maior parte ao longo do Alto Rio Tapajós e seus afluentes – essa luta é 

percebida como a última trincheira para salvar a floresta Amazônica. 

 

 De acordo, ainda, com Branford, Moreira e Torres (2018, pp.), a respeito de um dos 

importantes locais sagrados dos Munduruku, “Durante a construção da barragem de Teles Pires, 
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o local sagrado Karobixexe foi dinamitado. Segundo a cosmologia Munduruku, era ali que os 

espíritos dos mortos e a “mãe” de todos os peixes, animais e pássaros habitavam.” 

 No conflito envolvendo os Munduruku, constata-se que a cosmologia indígena foi 

desrespeitada, ficando o aparelhamento estatal ao lado da empreiteira responsável pela 

construção da hidrelétrica.  

 Nesse sentido, Branford, Moreira e Torres (2018, pp.), concernente às medidas de 

resolução desse problema entre as empresas e os indígenas Munduruku, preceituam que: 

Segundo o Ministério Público Federal, representantes das empresas de energia São 

Manoel e Teles Pires, o presidente da FUNAI Franklimberg de Freitas Ribeiro, o 

procurador do MPF de Sinop e os Munduruku assinaram um acordo ao final da 

ocupação, em que concordaram em reunirem-se com os indígenas dias 28 e 29 de 

setembro na aldeia Missão Cururu. O compromisso referia-se à demanda dos 

indígenas de que as empresas pedissem desculpas pelos danos causados ao povo 

Munduruku. 

[...] omissis 

Mas nem as empresas e nem a FUNAI foram até a Missão Cururu em setembro. Em 

ofício enviado ao MPF às vésperas da reunião, Aljan Machado, diretor de meio 

ambiente da Empresa São Manoel, disse que “nos complexos estudos elaborados no 

âmbito do licenciamento ambiental da UHE São Manoel não foram identificados 

impactos a locais sagrados da comunidade indígena” (negrito no original). Por causa 

disso, continua, a empresa considera descabida a demanda dos Munduruku por um 

pedido de desculpa. 

 

 Dessa forma, os indígenas sentiram-se desrespeitados pela ação da empreiteira, já que 

além de dinamitarem o local, retiraram as suas urnas sagradas, requerendo um pedido público 

de desculpas pelo ocorrido. Ocorre que a empresa não entendeu pela existência de danos ao 

povo Munduruku, recusando-se ao pedido solicitado. A referida atitude revela o etnocentrismo 

marcado na região, especialmente por aqueles que são responsáveis por obras que impactam o 

meio ambiente e desrespeitam à cultura indígena.  

De acordo com Bruno Afonso, Moser e Berri Afonso (2015, p. 182), tratando do 

etnocentrismo, dispõem que “Há séculos os viajantes perceberam que a cosmovisão de povos 

diferentes era diferente. No entanto, tendemos a julgar a cosmovisão de culturas diferentes por 

meio de nossa própria cultura ocidental que consideramos ser superior e a única verdadeira.” 

Em muitas localidades da Amazônia, especialmente no Brasil, há falta de 

reconhecimento da cultura ancestral indígena, principalmente quando existem interesses 

econômicos envolvidos. Assim, muitos projetos a serem implantados na Amazônia, afastam-se 
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em diagnosticar tanto os impactos ambientais quantos os culturais às regiões afetadas. Os 

estudos seguem uma posição etnocêntrica, afastada dos anseios dos povos indígenas. 

O etnocentrismo e, particularmente na América Latina, o eurocentrismo, são reforçados 

pelas práticas colonialistas, enraizadas no Brasil, o que afastam o protagonismo indígena em 

difundir sua cosmologia. 

De acordo com Martins e Tybusch (2018, p. 317), a respeito do colonialismo, 

estabelecem que:  

a imposição de um discurso hegemônico que desconsidera a historicidade e identidade 

da América Latina em prol da centralização do crescimento econômico e da submissão 

latino-americana aos países ditos desenvolvidos, gera o destoamento crescente entre 

as regiões centro – periferia em virtude da imposição de necessidades de origem 

desenvolvimentistas que nada tem a ver com a realidade e com as primordialidades 

insertas no cenário latino-americano. 

 

 Por sua vez, Lacerda (2017, p. 1) dispõe que “apesar de quase dois séculos da formação 

dos estados latino-americanos independentes, as estruturas coloniais de poder [...] ainda estão 

presentes na vida dos povos indígenas através da colonialidade.” 

 Diante de muitas conquistas, os povos originários da América Latina, apesar dos 

processos de independência, ainda sofrem com as raízes da colonialidade, as quais impedem 

um protagonismo indígena. 

Segundo Martins e Tybusch (2018, p. 324), “a posição verticalizada e limitadora por 

parte do Estado em detrimento dos povos indígenas é que consagra ao longo do tempo um 

colonialismo interno que inviabiliza qualquer possibilidade de protagonismo indígena.” 

Assim, o Estado ao não dar abertura de atuação indígena, para dentre outras ações, 

difundir sua cosmologia, colocando-se sempre como agente limitador das práticas indígenas, 

impede que os conhecimentos ancestrais sejam utilizados em favor da proteção ambiental.  

Por sua vez, Ramos e Rodrigues (2018, p. 25), a respeito de “um caso concreto de 

extração ilícita de ouro na Terra Indígena Yanomani, ocorrido em julho de 2017” dispõe que: 

Percebeu-se que, sob o perspectivismo ameríndio, há distinto vislumbre da relação 

homem-natureza. A partir de tal cosmovisão, apresentam discurso e ações de maior 

respeito e valor ao Meio Ambiente, mais combativo que o do sistema de justiça estatal 

em relação às decorrências do garimpo na Amazônia. No discurso Yanomami, a 

fumaça do garimpo – Xawara – culminará em doenças incuráveis e na queda do céu, 

ou, em seu similar na compreensão ocidental não indígena, no fim do mundo. No 

sistema criminal estatal, há consequências jurídicas brandas aos envolvidos na 
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extração ilegal do ouro, o crime é classificado como de menor potencial ofensivo e 

não há, em regra, prisão dos envolvidos, gerando sensação de impunidade e reiteração 

de práticas ilícitas geradoras de poluição. 

 

Verifica-se, assim, a presença da cosmologia indígena no entendimento dos Yanomami, 

especialmente no que concerne à espiritualidade, em relação às consequências das práticas 

depredatórias humanas sobre o meio ambiente.  

 Nesse sentido, conforme Ramos e Rodrigues (2018, p. 32): 

as divergências entre a tutela penal ambiental e os saberes yanomami sobre o meio 

ambiente decorrem das extremamente distintas percepções do cosmo e da relação 

entre homem e natureza, entre os ameríndios e a sociedade não indígena, com 

consequentes compreensões e valores díspares do meio ambiente como bem a ser 

protegido pela sociedade pelas leis e políticas públicas.  

 

 A respeito da aplicação da cosmologia indígena na Amazônia, na ótica da Constituição 

Federal de 1988, esta dispõe sobre as tradições dos povos indígenas e a proteção do meio 

ambiente. Souza e Ribeiro (2021, p. 42-43), a respeito da valorização das práticas dos povos 

indígenas, na Constituição Federal de 1988, dispõem que: 

O Brasil se insere nesse contexto a partir da Constituição de 1988 com a adoção da 

diversidade cultural e do pluralismo político. Especificamente em relação aos povos 

indígenas, houve reconhecimento, no artigo 231, dos costumes, línguas, crenças e 

tradições desses povos, abrindo espaço para o pluralismo jurídico, ainda que de forma 

incipiente e reservado a aspectos específicos da legislação. 

 

Desse modo, o constitucionalismo brasileiro, no aspecto político, reconhece as tradições 

dos povos indígenas, o que possibilita a implantação de políticas públicas pautadas nas crenças 

e práticas indígenas, considerando a relação entre cultura e meio ambiente. Assim, é possível, 

diante dos objetivos de proteção da Amazônia, por exemplo, utilizar das bases da cosmologia 

indígena, a fim de se desenvolverem ações que possam alcançar a sustentabilidade da região. 

Souza e Ribeiro (2021, p. 52), em relação ao pluralismo político quanto aos povos 

indígenas, disposto na Constituição Federal de 1988, estabelecem que:  

Especificamente em relação aos povos indígenas, o art. 231, caput trouxe uma norma 

constitucional de garantia, reforçando a diversidade étnica e cultural do Brasil, ao 

reconhecer os costumes e tradições dos povos indígenas, além do direito à sua 

organização social, línguas e crenças. Não obstante tenha assegurado aos povos 

indígenas o direito ao reconhecimento cultural por meio do pluralismo político, a 

norma de 1988 não trouxe o reconhecimento expresso do pluralismo jurídico, com um 

ordenamento próprio das comunidades indígenas. 
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 A Constituição Federal de 1988, apesar de colacionar diversos dispositivos voltados à 

proteção do meio ambiente, tem uma perspectiva antropocêntrica, a qual não se apresenta 

absoluta. Nesse sentido, diferente de outras Constituições Latino Americanas, a Carta Magna 

pátria não reconhece a natureza como sujeito de direitos. Desse modo, a priori, a cosmologia 

indígena acerca da natureza pode ser aplicada no sentido de se repensar a relação entre ser 

humano e meio ambiente, tornando-a mais próxima, enquanto não se promulga mudanças 

constitucionais.  

Nesse sentido, Albuquerque, Amaral e Morais (2021, p. 347), a respeito da tratativa do 

meio ambiente pela Constituição Federal de 1988, estabelece que:  

entende-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou 

um marco na proteção, ainda que simbólica, do meio ambiente. Todavia, ainda há um 

caminho considerável a ser percorrido, seja na institucionalização de políticas 

públicas ambientais, seja na produção legislativa de institutos ambientais biocêntricos, 

principalmente, se for comparada com outras constituições latino-americanas, como 

as da Bolívia (2009) e do Equador (2008). 

[...] omissis 

Analisando o conceito de meio ambiente, no ordenamento jurídico brasileiro, percebe-

se a inclinação antropocêntrica de seu conceito legal, tratando a natureza como bem 

coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência e bem-

estar do ser humano. Essa abordagem antropocêntrica é inadequada diante das 

discussões travadas no novo constitucionalismo latino-americano. 

 

Constata-se que os povos indígenas da Amazônia, em prol à defesa da natureza, têm 

utilizado sua cosmologia indígena, diante de casos de exploração ambiental, especialmente em 

países como a Bolívia, que também possui a Amazônia em seu território. No Brasil, existi a 

previsão do pluralismo, em âmbito constitucional, possibilitando um olhar mais atento aos 

ensinamentos da cosmologia indígena. Ademais, em razão dos interesses econômicos, bem 

como de uma postura etnocêntrica, é um grande desafio utilizar os preceitos do novo 

constitucionalismo latino americano, especialmente quanto aos ensinamentos indígenas.  

  

3. CONCLUSÃO 

 

A problemática que impulsionou esta pesquisa foi a de verificar de qual forma a 

cosmologia indígena, agregada ao novo constitucionalismo latino americano, pode auxiliar na 

proteção da floresta amazônica. 
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 A partir disso, traçados os objetivos, estes foram devidamente cumpridos a medida em 

que se verificou de qual forma a cosmologia indígena, aliada ao novo constitucionalismo latino 

americano, pode auxiliar na proteção da floresta amazônica.  

Como resultados da pesquisa, conclui-se que, diante da previsão do pluralismo na 

Constituição Federal de 1988, é possível, em face dos objetivos de proteção da Amazônia, 

utilizar das bases da cosmologia indígena, a fim de se desenvolverem ações que possam 

alcançar a sustentabilidade da região, especialmente através a implantação de políticas públicas 

pautadas nas crenças e práticas indígenas, considerando a relação entre cultura e meio ambiente. 

Nesse sentido, verificou-se que os povos indígenas da Amazônia, em prol à defesa da 

natureza, têm utilizado sua cosmologia indígena, diante de casos de exploração ambiental, tanto 

no Brasil como em países que possuem a Amazônia em seu território, como é o caso da Bolívia. 

Diante disso, torna-se necessário que essas práticas sejam reforçadas, com apoio do Estado e 

da sociedade civil.  

 Assim, a fim de utilizar a cosmologia indígena para a proteção da floresta amazônica, 

é preciso enfrentar desafios relacionados aos interesses econômicos presentes em ações legais 

e ilegais de exploração na região; à posição limitadora do Estado quanto à atuação dos povos 

indígenas em ações de defesa ambiental; bem como à postura etnocêntrica dos que não 

reconhecem as práticas culturais indígenas, como capazes de proteção amazônica, em virtude 

de ações colonialistas ainda presentes na América Latina. 
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As populações humanas que vivem em áreas florestais utilizam a fauna silvestre e seus produtos há 

aproximadamente 10.000 anos (REDFORD e ROBINSON, 1987; TCA, 1999). Nesse contexto, o 

presente estudo teve como objetivo apresentar os principais fatores que levam as pessoas a consumir 

carne de animais silvestres, considerando as diferenças entre as áreas rural e urbana. A revisão 

também recomenda ações que podem ser tomadas para conciliar esse hábito, que é uma necessidade 

das populações que habitam áreas de florestas no Estado do Amazonas, com a conservação das 

espécies. Realizou-se um levantamento bibliográfico, com abordagem qualitativa. Os artigos foram 

acessados por meio da Web of Science e da biblioteca virtual SciELO. Os resultados demonstram 

que o consumo de animais silvestres é de extrema importância para a manutenção da segurança 

alimentar do povo amazônico. No entanto, sabe-se que, o consumo e a caça são insustentáveis. De 

acordo com Fa et al. (2009) o consumo da fauna silvestre como fonte de alimento em áreas rurais e 

urbanas promove pressões que afetam a fauna, levando ao declínio de espécies florestais tropicais 

(PARRY et al., 2015). A caça predatória é uma das causas do declínio da biodiversidade, gerando 

consequências para a subsistência das comunidades tradicionais e promovendo a defaunação 

(REDFORD et al, 1992; PERES et al, 2007). Ao mesmo tempo, a carne de animais silvestres contribui 

para a alimentação de 20% a 70% de milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente em regiões 

de florestas tropicais e é de grande importância na alimentação domiciliar, tanto em áreas rurais 

quanto urbanas do estado do Amazonas (FA et al., 2009). Os principais fatores identificados como 

influenciadores do consumo de carne de animais silvestres são: histórico de ocupação, preferência 

por carne silvestre, acesso ao mercado, disponibilidade de substitutos da carne de caça, condição 

financeira e renda (PARRY et al. 2014; CHAVES et al., 2017). Parry et al. (2014) observaram que o 

consumo de carne de caça diminui à medida que passam a ter outros alimentos alternativos.  
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A falta de renda fixa influencia as populações urbanas mais pobres a obter carne silvestre por meio 

da caça, enquanto as populações urbanas com maior poder aquisitivo consomem a carne por meio da 

compra. Bizri (2020) demonstrou que nos 62 municípios do estado do Amazonas estudados, 80,3% 

da população consome carne de animais silvestres. Desta população, 80,1% compra a carne para 

consumo e 14,9% a obtém através da caça. O autor também identificou que 79% das famílias urbanas 

nas cidades amazônicas consomem carne silvestre, o que está relacionado ao esgotamento da fauna 

próxima às cidades. Evidências de consumo de carne selvagem na área urbana (PARRY et al. 2014, 

VAN VLIET et al. 2014) e urbanização sistêmica em regiões florestais têm sido apontadas como 

fatores que exercem forte pressão para reduzir a população de vida selvagem (WILKIE et al. 2011). 

Chaves (2020) estima que o consumo doméstico de tartarugas em áreas urbanas do Estado do 

Amazonas foi de ~ 1,7 milhão em 2018, e Manaus foi responsável por cerca de 40% desse consumo 

(~ 792 mil por ano) e Manacapuru foi responsável por aproximadamente ~ 15% (~ 267 mil por ano). 

A autora destacou ainda que o consumo da fauna silvestre vai mudando à medida que os países se 

urbanizam, mostrando que a migração do meio rural para o urbano e as diferentes gerações (adultos 

x crianças) podem afetar esse consumo. Essa aproximação dos centros urbanos pode levar a mudanças 

nos ecossistemas e, sucessivamente, à perda e declínio de muitas espécies caçadas para consumo de 

subsistência (STONER et al. 2007, CHAVES et al., 2020). A criação de programas de manejo em 

comunidades que praticam a caça de subsistência pode contribuir para a redução da pobreza 

(CAMPOS-SILVA E PERES, 2016). Observou-se que a educação ambiental e o marketing social 

também podem contribuir no longo prazo (LEISHER et al., 2012), a mudança de comportamento no 

hábito de consumir animais silvestres frente às normas e tabus sociais (VERÍSSIMO et al., 2012), 

essenciais para associar a conservação da fauna e a manutenção do consumo de carne de caça por 

populações que precisam desse recurso para viver. A pesquisa destacou fatores importantes que 

podem contribuir para esforços futuros relacionados à redução da demanda de consumo de carne por 

animais silvestres no Amazonas e outras regiões do Brasil. Enquanto políticas efetivas de manejo e 

proteção da fauna silvestre não avançam, a segurança alimentar das populações humanas que vivem 

da caça para subsistência e renda, está ameaçada, fazendo-se necessário estratégias que garantam a 

conservação da fauna e a manutenção da cultura local. 
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MITOPOÉTICA AMAZÔNICA: O DESEJO MIMÉTICO NA PESQUISA 

AMAZONIAN MYTHOPOETIC

GT2 - AMBIENTE: SUSTEN
AMAZÔNICAS 

 
RESUMO 
Tomando como referência estudos etnográficos na Amazônia que se debruçaram sobre a 
compilação e tradução de importantes narrativas míticas de diferentes povos indígenas 
(Barbosa Rodrigues e Nunes Pereira), 
mitopoética e tradução-transcrição, mediados pela tensão oralidade
elementos impulsionadores da traição e errância como condição essencial no processo de uma 
poética do traduzir (Mechonnic). Identificar os processos e desmoronamento
unívoco e os limites da fidelidade no processo de compilação
míticas, conduzindo também a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, em que a língua 
nos remete e nos surpreende por meio de sua natureza polissêmica.
enfatizaremos também conceitos como desejo mimético (René Girard) e intertextualidade 
(Júlia Kristeva). Observamos como resultado de nossas investigações que entre duas culturas 
e duas línguas a relação não se reduz a mera transmissibilida
mitocriação, ocorre – inadvertidamente 
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Abstract 
Taking as a reference ethnographic studies in the Amazon that looked at the compilation and 
translation of important mythical narratives of different indigenous peoples (Barbosa 
Rodrigues e Nunes Pereira), we will highlight the aspects of listening
and translation-transcription, mediated by the tension of orality
elements of betrayal and wanderin
translating (Mechonnic). Identify the processes a
realm of the univocal and the limits of fidelity in the process of ethnographic compilation of 
mythic narratives, also leading the art of translating through the horizon of the 
misunderstanding, in which the la
nature.In the opportunity we will also emphasize concepts such as mimetic desire (René 
Girard) and intertextuality (Júlia Kristeva). We observed as a result of our investigations that 
between two cultures and two languages the relationship is not reduced to mere 
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AMBIENTE: SUSTENTABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS,

Tomando como referência estudos etnográficos na Amazônia que se debruçaram sobre a 
de importantes narrativas míticas de diferentes povos indígenas 

(Barbosa Rodrigues e Nunes Pereira), daremos destaques aos aspectos de escuta
transcrição, mediados pela tensão oralidade-escritura, bem como os 

elementos impulsionadores da traição e errância como condição essencial no processo de uma 
poética do traduzir (Mechonnic). Identificar os processos e desmoronamento
unívoco e os limites da fidelidade no processo de compilação etnográfica das narrativas 
míticas, conduzindo também a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, em que a língua 
nos remete e nos surpreende por meio de sua natureza polissêmica.
enfatizaremos também conceitos como desejo mimético (René Girard) e intertextualidade 
(Júlia Kristeva). Observamos como resultado de nossas investigações que entre duas culturas 
e duas línguas a relação não se reduz a mera transmissibilidade e, como processo de 

inadvertidamente – efeitos de uma aproximação dialógica.

Chave: Mitopoética. Desejo Mimético. Intertextualidade. Errância

Taking as a reference ethnographic studies in the Amazon that looked at the compilation and 
translation of important mythical narratives of different indigenous peoples (Barbosa 
Rodrigues e Nunes Pereira), we will highlight the aspects of listening-recepti

transcription, mediated by the tension of orality-writing, as well as the driving 
elements of betrayal and wandering as an essential condition in the process of a poetics of 
translating (Mechonnic). Identify the processes and Identify the processes and collapse of the 
realm of the univocal and the limits of fidelity in the process of ethnographic compilation of 
mythic narratives, also leading the art of translating through the horizon of the 
misunderstanding, in which the language refers and surprises us through its polysemic 
nature.In the opportunity we will also emphasize concepts such as mimetic desire (René 
Girard) and intertextuality (Júlia Kristeva). We observed as a result of our investigations that 

s and two languages the relationship is not reduced to mere 
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MITOPOÉTICA AMAZÔNICA: O DESEJO MIMÉTICO NA PESQUISA 

ETHNOGRAPHIC RESEARCH  

Harald Sá Peixoto Pinheiro1 
 

TABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS, COMUNIDADES 

Tomando como referência estudos etnográficos na Amazônia que se debruçaram sobre a 
de importantes narrativas míticas de diferentes povos indígenas 

daremos destaques aos aspectos de escuta-recepção, 
escritura, bem como os 

elementos impulsionadores da traição e errância como condição essencial no processo de uma 
poética do traduzir (Mechonnic). Identificar os processos e desmoronamento do reino do 

etnográfica das narrativas 
míticas, conduzindo também a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, em que a língua 
nos remete e nos surpreende por meio de sua natureza polissêmica. Na oportunidade 
enfatizaremos também conceitos como desejo mimético (René Girard) e intertextualidade 
(Júlia Kristeva). Observamos como resultado de nossas investigações que entre duas culturas 

de e, como processo de 
efeitos de uma aproximação dialógica.   

Errância. 

Taking as a reference ethnographic studies in the Amazon that looked at the compilation and 
translation of important mythical narratives of different indigenous peoples (Barbosa 

reception, mythopoetics 
writing, as well as the driving 

as an essential condition in the process of a poetics of 
nd Identify the processes and collapse of the 

realm of the univocal and the limits of fidelity in the process of ethnographic compilation of 
mythic narratives, also leading the art of translating through the horizon of the 

nguage refers and surprises us through its polysemic 
nature.In the opportunity we will also emphasize concepts such as mimetic desire (René 
Girard) and intertextuality (Júlia Kristeva). We observed as a result of our investigations that 

s and two languages the relationship is not reduced to mere 
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transmissibility and, as a process of mitocreation, there is 
dialogical approach. 
 
Keywords: Mythopoetic. Mimetic
 
 

Como nascem e se transformam as narrativas? De que forma muitas narrativas de 

naturalistas do séc. XIX e cientistas do séc. XX, que ambicionavam reproduzir os mitos 

também se transformaram míticas? Estariam elas submetidas à dinâmica das culturas e, 

portanto, suscetíveis a inúmeras composições e reagrupamentos? Na pretensão de compilar e 

repetir as narrativas míticas não havia sub

criação poética? Não havia nos compiladores e tradutores o desejo, ainda que inc

assumir sua autoria já que o mito nunca prescreve? Parece haver nessas indagações 

pendulares um ou mais elementos de criação e reinvenção das narrativas no ato do contato 

(narrativa oral e sua compilação para escritura), uma espécie de interd

um efeito poético do qual só aparecem à luz de um “circuito recursivo” que preserve a 

ambivalência e as tensões dialógicas que estão em jogo.

A coletânea de mitos armazenados por esses estudiosos da Amazônia resultou num 

conjunto de textos mítico

Muyraquitã e de um Moronguetá

com obras de igual importância como 

Ribeiro, por vezes exaltando seu hibridismo ou miscigenação num diálogo entre culturas.

No desejo mútuo de compreender, descrever e interagir as narrativas acabavam por 

tecer um fio tênue, simultaneamente oposto e complementar, combinatório e complexo entre 

dois mundos tão distantes e desiguais por onde o efeito poético tornou

perene de suas recriações. 

As narrativas sobre os povos indígenas na Amazônia sofreram 

vários deslocamentos desde o século XVI e XVII até os dias de hoje. O foc

contribuição II Simpósio Processos Civilizadores na PanAmazônia, delineia

atenção e cuidado nas transposições interpretativas ocorridas entre os séculos XIX e XX, 

tomando como parâmetro de análise as compilações etnográficas de Barb

Nunes Pereira sobre as narrativas orais indígenas desse período, bem como sua consequente 

tradução e transposição em texto escrito.
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transmissibility and, as a process of mitocreation, there is – inadvertently 

Mimetic Desire. Intertextuality. Wander. 

Como nascem e se transformam as narrativas? De que forma muitas narrativas de 

naturalistas do séc. XIX e cientistas do séc. XX, que ambicionavam reproduzir os mitos 

também se transformaram míticas? Estariam elas submetidas à dinâmica das culturas e, 

to, suscetíveis a inúmeras composições e reagrupamentos? Na pretensão de compilar e 

repetir as narrativas míticas não havia sub-repticiamente um desejo latente de elaboração e 

criação poética? Não havia nos compiladores e tradutores o desejo, ainda que inc

assumir sua autoria já que o mito nunca prescreve? Parece haver nessas indagações 

pendulares um ou mais elementos de criação e reinvenção das narrativas no ato do contato 

(narrativa oral e sua compilação para escritura), uma espécie de interd

um efeito poético do qual só aparecem à luz de um “circuito recursivo” que preserve a 

ambivalência e as tensões dialógicas que estão em jogo. 

A coletânea de mitos armazenados por esses estudiosos da Amazônia resultou num 

xtos mítico-literários do porte de uma Poranduba Amazonense

Moronguetá. Certamente outros estudiosos brindaram a cultura indígena 

com obras de igual importância como Macunaíma, de Mário de Andrade e 

zes exaltando seu hibridismo ou miscigenação num diálogo entre culturas.

No desejo mútuo de compreender, descrever e interagir as narrativas acabavam por 

tecer um fio tênue, simultaneamente oposto e complementar, combinatório e complexo entre 

tão distantes e desiguais por onde o efeito poético tornou

As narrativas sobre os povos indígenas na Amazônia sofreram 

vários deslocamentos desde o século XVI e XVII até os dias de hoje. O foc

contribuição II Simpósio Processos Civilizadores na PanAmazônia, delineia

atenção e cuidado nas transposições interpretativas ocorridas entre os séculos XIX e XX, 

tomando como parâmetro de análise as compilações etnográficas de Barb

Nunes Pereira sobre as narrativas orais indígenas desse período, bem como sua consequente 

tradução e transposição em texto escrito.  
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inadvertently – effects of a 

Como nascem e se transformam as narrativas? De que forma muitas narrativas de 

naturalistas do séc. XIX e cientistas do séc. XX, que ambicionavam reproduzir os mitos 

também se transformaram míticas? Estariam elas submetidas à dinâmica das culturas e, 

to, suscetíveis a inúmeras composições e reagrupamentos? Na pretensão de compilar e 

repticiamente um desejo latente de elaboração e 

criação poética? Não havia nos compiladores e tradutores o desejo, ainda que inconsciente, de 

assumir sua autoria já que o mito nunca prescreve? Parece haver nessas indagações 

pendulares um ou mais elementos de criação e reinvenção das narrativas no ato do contato 

(narrativa oral e sua compilação para escritura), uma espécie de interdependência criadora, 

um efeito poético do qual só aparecem à luz de um “circuito recursivo” que preserve a 

A coletânea de mitos armazenados por esses estudiosos da Amazônia resultou num 

Poranduba Amazonense, de um 

. Certamente outros estudiosos brindaram a cultura indígena 

, de Mário de Andrade e Maíra, de Darcy 

zes exaltando seu hibridismo ou miscigenação num diálogo entre culturas.  

No desejo mútuo de compreender, descrever e interagir as narrativas acabavam por 

tecer um fio tênue, simultaneamente oposto e complementar, combinatório e complexo entre 

tão distantes e desiguais por onde o efeito poético tornou-se o combustível 

As narrativas sobre os povos indígenas na Amazônia sofreram – durante séculos – 

vários deslocamentos desde o século XVI e XVII até os dias de hoje. O foco de nossa 

contribuição II Simpósio Processos Civilizadores na PanAmazônia, delineia-se com maior 

atenção e cuidado nas transposições interpretativas ocorridas entre os séculos XIX e XX, 

tomando como parâmetro de análise as compilações etnográficas de Barbosa Rodrigues e 

Nunes Pereira sobre as narrativas orais indígenas desse período, bem como sua consequente 



 

 
 

Esses dois pesquisadores que utilizamos como provocação epistêmica e estética para 

nossa contribuição no IISPCP extraíram suas fontes de investigação motivadas por um caráter 

iminentemente científico e não se ativeram aos aspectos exclusivamente religiosos como 

muitos pesquisadores que os antecederam no estudo sobre os povos indígenas na Amazônia. 

A escolha deles não se deu de forma arbitrária ou aleatória; deve

coincidência na vasta compilação de narrativas orais indígenas, por meio de uma ampla 

peregrinação etnográfica que enfatizou um caráter estético e científico, do qual resultou nas 

obras monumentais do estilo de uma 

Entre a publicação de suas maiores obras 

Moronguetá, um Decameron Indígena

precisamente setenta e sete anos. Considerando o fato de Nunes Pereira ter começado suas 

pesquisas ao Moronguetá, no território de Roraima, nos idos de 1918 (com apenas 9 anos da 

morte de Barbosa Rodrigues) e, em outras etnias e regiões da Amazônia nos anos de 1946, 

1949 e entre 1960-1961, respectivamente, a diferença entre a produção etnográfica de um e de 

outro oscila entre trinta a cinquenta anos, aproximadamente. É certo que o trabalho de um 

autor diz respeito ao seu tempo e, pela distância e diferentes experiências adquiridas e

(no plano da Amazônia e da própria etnografia) é plenamente compreensivo a aquisição de 

novas visões, reelaboração de conceitos e reformulação de teorias. E foi o que ocorreu. Neles, 

percebemos vários confrontos de análises em torno das narrativa

como é o caso de cultura, identidade e o próprio mito.

O mito foi pensado como dimensão poética, produto da sensibilidade. As narrativas 

míticas são poiesis, à medida que se tornam arte criadora. A mitopoética recupera, no plan

poético das imagens, o sentido estético perdido ou desencantado que o conhecimento 

científico em sua trajetória unidimensional nos retirou ou disciplinou. Etnopoesia refere

estudo – por vezes assistemáticos 

campo do imaginário poético de certas narrativas locais. Daí serem também chamadas de 

Etno-estéticas. Demos especial relevo a etnografia e etnologia de Nunes Pereira por entender 

que suas pesquisas não ficaram circunscritas e limitadas apena

o que fez direcionar sua atenção para a performatividade do narrador indígena.

Durante séculos as narrativas surgidas na tensão do contato 

derivativas (escritas); indígenas ou não indígenas 

por um desdizer, às vezes por um dizer além ou aquém, uma espécie de clivagem, mais 
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Esses dois pesquisadores que utilizamos como provocação epistêmica e estética para 

SPCP extraíram suas fontes de investigação motivadas por um caráter 

iminentemente científico e não se ativeram aos aspectos exclusivamente religiosos como 

muitos pesquisadores que os antecederam no estudo sobre os povos indígenas na Amazônia. 

es não se deu de forma arbitrária ou aleatória; deve-

coincidência na vasta compilação de narrativas orais indígenas, por meio de uma ampla 

peregrinação etnográfica que enfatizou um caráter estético e científico, do qual resultou nas 

bras monumentais do estilo de uma Poranduba e de um Moronguetá. 

Entre a publicação de suas maiores obras Poranduba Amazonense

Moronguetá, um Decameron Indígena, que é de 1967 (em sua primeira edição), passaram

e anos. Considerando o fato de Nunes Pereira ter começado suas 

, no território de Roraima, nos idos de 1918 (com apenas 9 anos da 

morte de Barbosa Rodrigues) e, em outras etnias e regiões da Amazônia nos anos de 1946, 

1961, respectivamente, a diferença entre a produção etnográfica de um e de 

outro oscila entre trinta a cinquenta anos, aproximadamente. É certo que o trabalho de um 

autor diz respeito ao seu tempo e, pela distância e diferentes experiências adquiridas e

(no plano da Amazônia e da própria etnografia) é plenamente compreensivo a aquisição de 

novas visões, reelaboração de conceitos e reformulação de teorias. E foi o que ocorreu. Neles, 

percebemos vários confrontos de análises em torno das narrativas e de eventuais conceitos, 

como é o caso de cultura, identidade e o próprio mito.  

O mito foi pensado como dimensão poética, produto da sensibilidade. As narrativas 

à medida que se tornam arte criadora. A mitopoética recupera, no plan

poético das imagens, o sentido estético perdido ou desencantado que o conhecimento 

científico em sua trajetória unidimensional nos retirou ou disciplinou. Etnopoesia refere

por vezes assistemáticos – dos conceitos e das experiências estéti

campo do imaginário poético de certas narrativas locais. Daí serem também chamadas de 

estéticas. Demos especial relevo a etnografia e etnologia de Nunes Pereira por entender 

que suas pesquisas não ficaram circunscritas e limitadas apenas ao império da palavra poética, 

o que fez direcionar sua atenção para a performatividade do narrador indígena.

Durante séculos as narrativas surgidas na tensão do contato –

derivativas (escritas); indígenas ou não indígenas – possibilitaram um efeito poético marcado 

por um desdizer, às vezes por um dizer além ou aquém, uma espécie de clivagem, mais 
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Esses dois pesquisadores que utilizamos como provocação epistêmica e estética para 

SPCP extraíram suas fontes de investigação motivadas por um caráter 

iminentemente científico e não se ativeram aos aspectos exclusivamente religiosos como 

muitos pesquisadores que os antecederam no estudo sobre os povos indígenas na Amazônia. 

-se, em especial, pela 

coincidência na vasta compilação de narrativas orais indígenas, por meio de uma ampla 

peregrinação etnográfica que enfatizou um caráter estético e científico, do qual resultou nas 

Poranduba Amazonense, que é de 1890 e 

, que é de 1967 (em sua primeira edição), passaram-se 

e anos. Considerando o fato de Nunes Pereira ter começado suas 

, no território de Roraima, nos idos de 1918 (com apenas 9 anos da 

morte de Barbosa Rodrigues) e, em outras etnias e regiões da Amazônia nos anos de 1946, 

1961, respectivamente, a diferença entre a produção etnográfica de um e de 

outro oscila entre trinta a cinquenta anos, aproximadamente. É certo que o trabalho de um 

autor diz respeito ao seu tempo e, pela distância e diferentes experiências adquiridas entre eles 

(no plano da Amazônia e da própria etnografia) é plenamente compreensivo a aquisição de 

novas visões, reelaboração de conceitos e reformulação de teorias. E foi o que ocorreu. Neles, 

s e de eventuais conceitos, 

O mito foi pensado como dimensão poética, produto da sensibilidade. As narrativas 

à medida que se tornam arte criadora. A mitopoética recupera, no plano 

poético das imagens, o sentido estético perdido ou desencantado que o conhecimento 

científico em sua trajetória unidimensional nos retirou ou disciplinou. Etnopoesia refere-se ao 

dos conceitos e das experiências estéticas situado no 

campo do imaginário poético de certas narrativas locais. Daí serem também chamadas de 

estéticas. Demos especial relevo a etnografia e etnologia de Nunes Pereira por entender 

s ao império da palavra poética, 

o que fez direcionar sua atenção para a performatividade do narrador indígena.  

– primárias (orais) ou 

litaram um efeito poético marcado 

por um desdizer, às vezes por um dizer além ou aquém, uma espécie de clivagem, mais 



 

 
 
precisamente um desvio inventivo por uma sedução que remete ao desejo de aventura errante 

da palavra do qual o registro escrito e as própr

ou aclimatar por muito tempo. O espírito humano cioso por peripécias sempre deu um jeito de 

acrescentar um tom, um suspiro, um sentido e um som transgressor as suas narrativas e delas 

elaborar um terreno fértil à criação. Policromia e polifonia como tributárias da mitopoética do 

qual se produz uma dissonância criativa e cognitiva.

Numa obra primorosa, intitulada 

XXXVII), empresta-nos uma linha de raciocínio que ac

nossa pesquisa no tocante a traduzibilidade das narrativas:

 

Durante muito tempo acreditou

imagem fiel de um autoctonismo de origem, paralis

arquétipo e do qual as tensões do contato trariam prejuízos no tocante a sua preservação. Da 

mesma forma que se pensou que o passado imemorial perderia seu vigor, sua capacidade de 

conexão com o presente, esgotando sua força

simbólicas com outros povos viessem a ser mais recorrentes.

Para muitos mitólogos, antropólogos e linguistas do século XIX e início do século XX o 

poder da memória imaginativa do índio só teria validade se estive

toda impureza do mundo exterior, passando a surgir nesse período um conjunto de narrativas 

no âmbito da literatura científica onde o precioso sentido de “purismo identitário” seria 

tributário de uma cultura isolada, longe das te

Lévi-Strauss já havia observado esse problema por onde a diversidade entre as culturas 

humanas não é resultado do isolamento dos grupos, mas antes, das relações de proximidade e 

tensão à semelhança de um “jogo d

tribo. Nessa dinâmica é comum a inversão de polaridades entre vilões e heróis, mocinhos e 

bandidos, índios e brancos, de onde as identidades são inventadas se retroalimentando 

mutuamente. 

Lamentavelmente ainda persistia a ideia (se é que deixou de persistir) que só uma 

identidade preservada e monolítica seria capaz de narrar o passado em toda a sua fonte de 
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precisamente um desvio inventivo por uma sedução que remete ao desejo de aventura errante 

da palavra do qual o registro escrito e as próprias narrativas orais não conseguiam aprisionar 

ou aclimatar por muito tempo. O espírito humano cioso por peripécias sempre deu um jeito de 

acrescentar um tom, um suspiro, um sentido e um som transgressor as suas narrativas e delas 

l à criação. Policromia e polifonia como tributárias da mitopoética do 

qual se produz uma dissonância criativa e cognitiva. 

Numa obra primorosa, intitulada Poética do Traduzir, Henri Meschonnic (2010, p. 

nos uma linha de raciocínio que acompanha o sentido mitopoético de 

nossa pesquisa no tocante a traduzibilidade das narrativas: 

O pensamento poético é a maneira particular pela qual um sujeito 
transforma, inventando-se, os modos de significar, de sentir, de 
pensar, de compreender, de ler, de ver – de viver na linguagem. É um 
modo de ação sobre a linguagem. O pensamento poético é aquilo que 
transforma a poesia. 

Durante muito tempo acreditou-se que as narrativas indígenas refletissem apenas a 

imagem fiel de um autoctonismo de origem, paralisado na memória indígena como um 

arquétipo e do qual as tensões do contato trariam prejuízos no tocante a sua preservação. Da 

mesma forma que se pensou que o passado imemorial perderia seu vigor, sua capacidade de 

conexão com o presente, esgotando sua força criativa caso o contato cultural e trocas 

simbólicas com outros povos viessem a ser mais recorrentes.  

Para muitos mitólogos, antropólogos e linguistas do século XIX e início do século XX o 

poder da memória imaginativa do índio só teria validade se estivesse blindado e imunizado de 

toda impureza do mundo exterior, passando a surgir nesse período um conjunto de narrativas 

no âmbito da literatura científica onde o precioso sentido de “purismo identitário” seria 

tributário de uma cultura isolada, longe das tensões e protegidas de todas as adversidades. 

Strauss já havia observado esse problema por onde a diversidade entre as culturas 

humanas não é resultado do isolamento dos grupos, mas antes, das relações de proximidade e 

tensão à semelhança de um “jogo de espelhos”. Para ele, o outro está sempre às margens da 

tribo. Nessa dinâmica é comum a inversão de polaridades entre vilões e heróis, mocinhos e 

bandidos, índios e brancos, de onde as identidades são inventadas se retroalimentando 

ente ainda persistia a ideia (se é que deixou de persistir) que só uma 

identidade preservada e monolítica seria capaz de narrar o passado em toda a sua fonte de 
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precisamente um desvio inventivo por uma sedução que remete ao desejo de aventura errante 

ias narrativas orais não conseguiam aprisionar 

ou aclimatar por muito tempo. O espírito humano cioso por peripécias sempre deu um jeito de 

acrescentar um tom, um suspiro, um sentido e um som transgressor as suas narrativas e delas 

l à criação. Policromia e polifonia como tributárias da mitopoética do 

, Henri Meschonnic (2010, p. 

ompanha o sentido mitopoético de 

O pensamento poético é a maneira particular pela qual um sujeito 
se, os modos de significar, de sentir, de 

de viver na linguagem. É um 
modo de ação sobre a linguagem. O pensamento poético é aquilo que 

se que as narrativas indígenas refletissem apenas a 

ado na memória indígena como um 

arquétipo e do qual as tensões do contato trariam prejuízos no tocante a sua preservação. Da 

mesma forma que se pensou que o passado imemorial perderia seu vigor, sua capacidade de 

criativa caso o contato cultural e trocas 

Para muitos mitólogos, antropólogos e linguistas do século XIX e início do século XX o 

sse blindado e imunizado de 

toda impureza do mundo exterior, passando a surgir nesse período um conjunto de narrativas 

no âmbito da literatura científica onde o precioso sentido de “purismo identitário” seria 

nsões e protegidas de todas as adversidades. 

Strauss já havia observado esse problema por onde a diversidade entre as culturas 

humanas não é resultado do isolamento dos grupos, mas antes, das relações de proximidade e 

e espelhos”. Para ele, o outro está sempre às margens da 

tribo. Nessa dinâmica é comum a inversão de polaridades entre vilões e heróis, mocinhos e 

bandidos, índios e brancos, de onde as identidades são inventadas se retroalimentando 

ente ainda persistia a ideia (se é que deixou de persistir) que só uma 

identidade preservada e monolítica seria capaz de narrar o passado em toda a sua fonte de 



 

 
 
verdade e beleza. Da mesma forma em que os compiladores de mitos não podiam deixar

levar demasiadamente pelo imaginário pueril das narrativas indígenas, imunizando

sempre que possível – de todo risco de contaminação que elas continham na mais inocente 

palavra, nos gestos histriônicos, na oscilação entre o olhar frenético e catatônico do narr

mais entusiasmado; nos delicados gracejos de sua onomatopeia em torno de uma “zoologia 

mestiça”, onde o homem era animal e o animal era humano (LAPLANTINE; NOUSS: 2002, 

p.50); num tempo onde a “literatura” aproximava cultura e natureza, humanidade e 

animalidade, desmoronando fronteiras à semelhança dos contos de Esopo e La Fontaine, 

compiladores dessa memória poética em plena equivalência com a ancestralidade de muitas 

narrativas orais. 

O narrador e o conjunto das narrativas mitológicas foram reduzidos

mnemônica – mnemotécnica 

fidedignidade e pureza. Aqui, o sentido de arte poética e, mais particularmente, de 

mitopoética das narrativas indígenas se vê fadado à mera reprodução de ima

quase sempre confusas e contraditórias em sua natureza pueril, desarticulada de toda fonte 

criadora e autonomia inventiva do qual o narrador é plenamente capaz em sua 

performatividade artística.  

Diferentemente da mitologia a mitopoética ensej

mais hermenêutico, ensaiando o desejo incontido de interpretação à semelhança de uma 

semiótica da cultura e dos meandros da linguagem humana que, por ser poética e não apenas 

prosaica, se revela em doses homeopáticas e se

por essa razão o sentido de compilação das narrativas seja menos gravação

escondendo um desejo de aprendizado ontológico por onde transita a rede de fios invisíveis da 

palavra poética e seus efeitos

ocorrem desvios, rupturas, descontinuidades, descaminhos e, sobretudo, oscilação entre a 

tradição e tradução. 

Esse aspecto da tensão entre tradição e tradução já havia sido observado por Stuart Hal

no tocante a emergência de identidades culturais em transição, por onde a tradução de uma 

cultura a outra, mediadas aqui pelas narrativas, ensaiam a busca por novas possibilidades de 

reconfigurações identitárias. Vejamos:
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verdade e beleza. Da mesma forma em que os compiladores de mitos não podiam deixar

asiadamente pelo imaginário pueril das narrativas indígenas, imunizando

de todo risco de contaminação que elas continham na mais inocente 

palavra, nos gestos histriônicos, na oscilação entre o olhar frenético e catatônico do narr

mais entusiasmado; nos delicados gracejos de sua onomatopeia em torno de uma “zoologia 

mestiça”, onde o homem era animal e o animal era humano (LAPLANTINE; NOUSS: 2002, 

p.50); num tempo onde a “literatura” aproximava cultura e natureza, humanidade e 

nimalidade, desmoronando fronteiras à semelhança dos contos de Esopo e La Fontaine, 

compiladores dessa memória poética em plena equivalência com a ancestralidade de muitas 

O narrador e o conjunto das narrativas mitológicas foram reduzidos

mnemotécnica – pretensamente capaz de descrever o passado imemorial em sua 

fidedignidade e pureza. Aqui, o sentido de arte poética e, mais particularmente, de 

mitopoética das narrativas indígenas se vê fadado à mera reprodução de ima

quase sempre confusas e contraditórias em sua natureza pueril, desarticulada de toda fonte 

criadora e autonomia inventiva do qual o narrador é plenamente capaz em sua 

 

Diferentemente da mitologia a mitopoética enseja atuar sua complexidade num campo 

mais hermenêutico, ensaiando o desejo incontido de interpretação à semelhança de uma 

semiótica da cultura e dos meandros da linguagem humana que, por ser poética e não apenas 

prosaica, se revela em doses homeopáticas e sempre às bordas dos cânones da ciência. Talvez 

por essa razão o sentido de compilação das narrativas seja menos gravação

escondendo um desejo de aprendizado ontológico por onde transita a rede de fios invisíveis da 

palavra poética e seus efeitos. No percurso dessa dupla aventura (cognitiva e semiótica) 

ocorrem desvios, rupturas, descontinuidades, descaminhos e, sobretudo, oscilação entre a 

Esse aspecto da tensão entre tradição e tradução já havia sido observado por Stuart Hal

no tocante a emergência de identidades culturais em transição, por onde a tradução de uma 

cultura a outra, mediadas aqui pelas narrativas, ensaiam a busca por novas possibilidades de 

reconfigurações identitárias. Vejamos: 

Pois há uma outra possibilidade: a da Tradução. Este conceito 
descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 
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verdade e beleza. Da mesma forma em que os compiladores de mitos não podiam deixar-se 

asiadamente pelo imaginário pueril das narrativas indígenas, imunizando-se – 

de todo risco de contaminação que elas continham na mais inocente 

palavra, nos gestos histriônicos, na oscilação entre o olhar frenético e catatônico do narrador 

mais entusiasmado; nos delicados gracejos de sua onomatopeia em torno de uma “zoologia 

mestiça”, onde o homem era animal e o animal era humano (LAPLANTINE; NOUSS: 2002, 

p.50); num tempo onde a “literatura” aproximava cultura e natureza, humanidade e 

nimalidade, desmoronando fronteiras à semelhança dos contos de Esopo e La Fontaine, 

compiladores dessa memória poética em plena equivalência com a ancestralidade de muitas 

O narrador e o conjunto das narrativas mitológicas foram reduzidos à técnica 

pretensamente capaz de descrever o passado imemorial em sua 

fidedignidade e pureza. Aqui, o sentido de arte poética e, mais particularmente, de 

mitopoética das narrativas indígenas se vê fadado à mera reprodução de imagens mentais 

quase sempre confusas e contraditórias em sua natureza pueril, desarticulada de toda fonte 

criadora e autonomia inventiva do qual o narrador é plenamente capaz em sua 

a atuar sua complexidade num campo 

mais hermenêutico, ensaiando o desejo incontido de interpretação à semelhança de uma 

semiótica da cultura e dos meandros da linguagem humana que, por ser poética e não apenas 

mpre às bordas dos cânones da ciência. Talvez 

por essa razão o sentido de compilação das narrativas seja menos gravação-reprodução, 

escondendo um desejo de aprendizado ontológico por onde transita a rede de fios invisíveis da 

. No percurso dessa dupla aventura (cognitiva e semiótica) 

ocorrem desvios, rupturas, descontinuidades, descaminhos e, sobretudo, oscilação entre a 

Esse aspecto da tensão entre tradição e tradução já havia sido observado por Stuart Hall, 

no tocante a emergência de identidades culturais em transição, por onde a tradução de uma 

cultura a outra, mediadas aqui pelas narrativas, ensaiam a busca por novas possibilidades de 

de: a da Tradução. Este conceito 
descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 



 

 
 

 
No trabalho meticuloso de escuta, tradução e transcrição, mediados pela tensão 

oralidade-escritura traição e errância formam os signos pelo qual as estranhezas do Outro 

deixam de existir, temporariamente suspensas, em razão de uma literatura emergente que 

tematize a alteridade e lhe conceda certa cidadania. É provável que no núcleo dessa suspensão 

o sentido de pertencimento brote da narrativa compartilhada. A natureza movente do oral 

hibridiza-se com a aparente fixidez da escrita, ampliando os horizontes in

cultura. A tensão entre cidadania e ostracismo, familiaridade e estranhamento parecem 

condições de uma natureza sempre fugidia, teimosamente forasteira do qual a criação 

mitopoética deseja ensaiar em sua perene crise de pertencimento ao st

palavra oral ou escrita. O sentido de traduzir contém na sua etimologia não apenas o de 

transferir e “transportar entre fronteiras”, mas carrega secretamente o sentido de traição.

A esse aspecto acrescenta novamente Meschonnic (2010, p. 3

 

 
Laplantine e Nouss (2002), descrevendo uma espécie de “poética da mestiçagem”

recorrem com frequência ao trabalho de Meschonnic mencionado acima, para fundamentar 

sua análise em que destrona o reino do unívoco e da fidelidade no processo da tradução, 

conduzindo a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, da errância e da traição

língua nos remete e nos surpreende. Sobre esse aspecto corrobora Laplantine e Nouss (2002, 
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intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram 
dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes 
vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem ilusão 
de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 
culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas p
e sem perder completamente suas identidades. Elas carregam os traços 
das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares 
pelas quais foram marcadas [...] elas são, irrevogavelmente, o produto 
de várias histórias e culturas interconectadas [...]. As pessoas 
pertencentes a essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar 
ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural 
“perdida” ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente 
traduzidas (HALL: 2001, p. 88-89). 

No trabalho meticuloso de escuta, tradução e transcrição, mediados pela tensão 

escritura traição e errância formam os signos pelo qual as estranhezas do Outro 

deixam de existir, temporariamente suspensas, em razão de uma literatura emergente que 

tematize a alteridade e lhe conceda certa cidadania. É provável que no núcleo dessa suspensão 

o sentido de pertencimento brote da narrativa compartilhada. A natureza movente do oral 

se com a aparente fixidez da escrita, ampliando os horizontes in

cultura. A tensão entre cidadania e ostracismo, familiaridade e estranhamento parecem 

condições de uma natureza sempre fugidia, teimosamente forasteira do qual a criação 

mitopoética deseja ensaiar em sua perene crise de pertencimento ao st

palavra oral ou escrita. O sentido de traduzir contém na sua etimologia não apenas o de 

transferir e “transportar entre fronteiras”, mas carrega secretamente o sentido de traição.

A esse aspecto acrescenta novamente Meschonnic (2010, p. 30): 

A primeira e última traição que a tradução pode cometer contra a 
literatura é a de lhe roubar aquilo que a faz literatura 
pelo próprio ato que a transmite. O adágio 
há séculos que a tradução é o lugar de um conflito definido por dois 
paradigmas irredutíveis um ao outro. A tradução está no binário que 
opõe o autor original ao tradutor assim como a invenção à reprodução, 
o autêntico ao edulcorado, a língua de partida à língua de chegada 
como dois mundos que não podem se sobrepor, a indissociável e 
misteriosa associação da forma e do sentido no original da misera 
dissociação dos dois, para não reter mais que o sentido, na tradução.

Laplantine e Nouss (2002), descrevendo uma espécie de “poética da mestiçagem”

recorrem com frequência ao trabalho de Meschonnic mencionado acima, para fundamentar 

sua análise em que destrona o reino do unívoco e da fidelidade no processo da tradução, 

conduzindo a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, da errância e da traição

língua nos remete e nos surpreende. Sobre esse aspecto corrobora Laplantine e Nouss (2002, 
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intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram 
para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes 

vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem ilusão 
de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 
culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas 
e sem perder completamente suas identidades. Elas carregam os traços 
das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares 
pelas quais foram marcadas [...] elas são, irrevogavelmente, o produto 

rconectadas [...]. As pessoas 
têm sido obrigadas a renunciar 

ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural 
“perdida” ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente 

No trabalho meticuloso de escuta, tradução e transcrição, mediados pela tensão 

escritura traição e errância formam os signos pelo qual as estranhezas do Outro 

deixam de existir, temporariamente suspensas, em razão de uma literatura emergente que 

tematize a alteridade e lhe conceda certa cidadania. É provável que no núcleo dessa suspensão 

o sentido de pertencimento brote da narrativa compartilhada. A natureza movente do oral 

se com a aparente fixidez da escrita, ampliando os horizontes interpretativos da 

cultura. A tensão entre cidadania e ostracismo, familiaridade e estranhamento parecem 

condições de uma natureza sempre fugidia, teimosamente forasteira do qual a criação 

mitopoética deseja ensaiar em sua perene crise de pertencimento ao status de uma única 

palavra oral ou escrita. O sentido de traduzir contém na sua etimologia não apenas o de 

transferir e “transportar entre fronteiras”, mas carrega secretamente o sentido de traição. 

A primeira e última traição que a tradução pode cometer contra a 
literatura é a de lhe roubar aquilo que a faz literatura – sua escritura – 
pelo próprio ato que a transmite. O adágio traduttore traditore indica 

um conflito definido por dois 
paradigmas irredutíveis um ao outro. A tradução está no binário que 
opõe o autor original ao tradutor assim como a invenção à reprodução, 
o autêntico ao edulcorado, a língua de partida à língua de chegada 

não podem se sobrepor, a indissociável e 
misteriosa associação da forma e do sentido no original da misera 
dissociação dos dois, para não reter mais que o sentido, na tradução. 

Laplantine e Nouss (2002), descrevendo uma espécie de “poética da mestiçagem” 

recorrem com frequência ao trabalho de Meschonnic mencionado acima, para fundamentar 

sua análise em que destrona o reino do unívoco e da fidelidade no processo da tradução, 

conduzindo a arte de traduzir pelo horizonte do equívoco, da errância e da traição em que a 

língua nos remete e nos surpreende. Sobre esse aspecto corrobora Laplantine e Nouss (2002, 



 

 
 
p. 40-41), destacando que entre duas culturas e duas línguas a relação não se reduz a mera 

transmissão e ambiciona chegar a um modelo de intersubjetividade

aproximação dialógica: 

 

  
A mitopoética surge primeiramente como poética da diversidade e constitui

autoria impessoal nas sutis 

e um conjunto de material de que é feito a etnocenologia da palavra imaginária. Durante a 

feitura da compilação artesanal das narrativas e, portanto, no momento do processo inerente 

às suas transcrições (recepção, tradução, escritura) é possível observar identidades diaspóricas 

do qual uma crise de pertencimento delineia o conflito entre diferentes mundos construídos 

sob a herança do etnocentrismo e dos escombros da colonização.

No prefácio a obra de Meschonnic, Jerusa Pires Ferreira oferece

acerca da arte de traduzir e as tensões em ritmar a oralidade e a escritura como um exercício 

de uma laboriosa poética do inacabamento à semelhança de um ourives e a lapidação de seu 

diamante: 

 

 
Ali, no ato puro da escuta incauta e desavisada habita os regis

da sedução por onde a experiências de diferentes seres e homens na terra é desejosamente 

mimetizada. Por mais bem aparelhados que a atenção, os olhos e os ouvidos estejam logo o 

destino da escritura – ciosa por errância 

o seu topos de origem o extraditou. Feitiço que remete ao canto das Sereias. Esse desvio por 

vezes imperceptível da narrativa escrita só é possível graças a um desejo mimético incontido 

de que se nutre a viagem ao aprendizado mitopoético: “a mestiçagem é uma invenção nascida 

da viagem e do encontro”, reafirma Laplantine e Nouss (2002, p. 18).

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

 

41), destacando que entre duas culturas e duas línguas a relação não se reduz a mera 

transmissão e ambiciona chegar a um modelo de intersubjetividade

Para além disto, é da natureza da língua e da cultura ser polissêmica e 
estar em contínua transformação [...] A tradução de um texto nunca 
será apenas a soma das suas traduções sucessivas e a fidelidade 
permanece sempre por redefinir [...] A tradução poderia e deveria, ao 
invés, marcar a distância entre as línguas, mostrar que existem línguas 
diferentes. 

A mitopoética surge primeiramente como poética da diversidade e constitui

 relações de troca e intercambialidade das narrativas, gestualidades 

e um conjunto de material de que é feito a etnocenologia da palavra imaginária. Durante a 

feitura da compilação artesanal das narrativas e, portanto, no momento do processo inerente 

as transcrições (recepção, tradução, escritura) é possível observar identidades diaspóricas 

do qual uma crise de pertencimento delineia o conflito entre diferentes mundos construídos 

sob a herança do etnocentrismo e dos escombros da colonização. 

o a obra de Meschonnic, Jerusa Pires Ferreira oferece

acerca da arte de traduzir e as tensões em ritmar a oralidade e a escritura como um exercício 

de uma laboriosa poética do inacabamento à semelhança de um ourives e a lapidação de seu 

Atravessar esse exercício intelectual que traz a experiência poética, 
filosófica, histórica, antropológica, semiótica (mesmo que ele a 
rejeite), é estar consciente de que traduzir um texto como esse, 
proposto como um trabalho inacabado, em curso
infinita, é compreender que, sem uma adesão de entendimento e 
sensibilidade, dificilmente adequaríamos o nosso a esse discurso de tal 
forma elaborado (FERREIRA: 2010, p. XV).

Ali, no ato puro da escuta incauta e desavisada habita os registros supersensíveis da arte 

da sedução por onde a experiências de diferentes seres e homens na terra é desejosamente 

mimetizada. Por mais bem aparelhados que a atenção, os olhos e os ouvidos estejam logo o 

ciosa por errância – partirá, inadvertidamente, para outro lugar de onde 

de origem o extraditou. Feitiço que remete ao canto das Sereias. Esse desvio por 

vezes imperceptível da narrativa escrita só é possível graças a um desejo mimético incontido 

ao aprendizado mitopoético: “a mestiçagem é uma invenção nascida 

da viagem e do encontro”, reafirma Laplantine e Nouss (2002, p. 18). 
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41), destacando que entre duas culturas e duas línguas a relação não se reduz a mera 

transmissão e ambiciona chegar a um modelo de intersubjetividade por meio de uma 

Para além disto, é da natureza da língua e da cultura ser polissêmica e 
estar em contínua transformação [...] A tradução de um texto nunca 
será apenas a soma das suas traduções sucessivas e a fidelidade 

empre por redefinir [...] A tradução poderia e deveria, ao 
invés, marcar a distância entre as línguas, mostrar que existem línguas 

A mitopoética surge primeiramente como poética da diversidade e constitui-se de uma 

relações de troca e intercambialidade das narrativas, gestualidades 

e um conjunto de material de que é feito a etnocenologia da palavra imaginária. Durante a 

feitura da compilação artesanal das narrativas e, portanto, no momento do processo inerente 

as transcrições (recepção, tradução, escritura) é possível observar identidades diaspóricas 

do qual uma crise de pertencimento delineia o conflito entre diferentes mundos construídos 

o a obra de Meschonnic, Jerusa Pires Ferreira oferece-nos um comentário 

acerca da arte de traduzir e as tensões em ritmar a oralidade e a escritura como um exercício 

de uma laboriosa poética do inacabamento à semelhança de um ourives e a lapidação de seu 

Atravessar esse exercício intelectual que traz a experiência poética, 
filosófica, histórica, antropológica, semiótica (mesmo que ele a 
rejeite), é estar consciente de que traduzir um texto como esse, 
proposto como um trabalho inacabado, em curso, e uma poética 
infinita, é compreender que, sem uma adesão de entendimento e 
sensibilidade, dificilmente adequaríamos o nosso a esse discurso de tal 
forma elaborado (FERREIRA: 2010, p. XV). 

tros supersensíveis da arte 

da sedução por onde a experiências de diferentes seres e homens na terra é desejosamente 

mimetizada. Por mais bem aparelhados que a atenção, os olhos e os ouvidos estejam logo o 

á, inadvertidamente, para outro lugar de onde 

de origem o extraditou. Feitiço que remete ao canto das Sereias. Esse desvio por 

vezes imperceptível da narrativa escrita só é possível graças a um desejo mimético incontido 

ao aprendizado mitopoético: “a mestiçagem é uma invenção nascida 



 

 
 

Não podemos esquecer que a grande viagem literário

em sua busca exaustiva e imaginária pe

culturas e interligar continentes. As razões de suas comparações e sempre à vista a 

metrificação das “propriedades comuns” já havíamos discordado anteriormente, mas do ponto 

de vista mitopoético sua avent

semelhante ao Moronguetá

traduzibilidade poética.  

O Moronguetá é fruto de vozes culturais polissêmicas e ecos de oralidade estético

literários que se equivalem quanto ao valor das narrativas mitopoéticas, principalmente por 

colocar em dialogia as realizações e efeitos poéticos entre a Europa (

Bocaccio), África (Decameron Negro

próprio Nunes Pereira). E aquilo que eram apenas homologias e “propriedades comuns” 

adquire o status de mutabilidade, nomadismo e movência poéticas, face ao vigoro esforço de 

suas reinvenções, transpondo tempos e lugares. A arte da sedução das narrativa

longe, transpõe fronteiras e se fortalece em seus efeitos mitopoéticos um sujeito de 

enunciação mais coletivizado. Deleuze (1997, p. 14

processo de escritura literária: “embora remeta sempre a agentes singulares

agenciamento coletivo da enunciação”.

Barbosa Rodrigues produziu o conjunto de suas compilações baseadas em narrativas 

indiretas, nas adjacências de aldeias e povoados ribeirinhos, mestiços e destribalizados; ainda 

assim manteve contato com pajés e narradores indígenas. O mais grave de tudo, no entanto, 

talvez tenha sido o “método” de sua etnografia funcionalista e monovalente, centrada apenas 

na fala, na palavra e no texto do que lhe convém a traduzibilidade semântica, no conteúdo que 

interliga a trajetória Améria

por meio de uma obsessão cromática pelas pedras encantadas. Descreve a atmosfera daquilo 

que almeja escutar e justificam suas hipóteses apresentada por uma escrita 

um observador centrado em si mesmo. Ainda que os critérios tenham sido monológicos, sem 

perceber, realizou sua criação mitopoética. Aquilo que seria o resultado de uma densa coleta 

de materiais, de investigação sólida, plenamente metrifica

se transmutou de um estágio itinerante e consciente a uma etnografia poeticamente 

“itinerrante” em meio a uma Amazônia nômade e imaginária.
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Não podemos esquecer que a grande viagem literário-científica de Barbosa Rodrigues 

em sua busca exaustiva e imaginária pelas pedras verdes caminha num esforço por aproximar 

culturas e interligar continentes. As razões de suas comparações e sempre à vista a 

metrificação das “propriedades comuns” já havíamos discordado anteriormente, mas do ponto 

de vista mitopoético sua aventura tem em comum o pano de fundo que serviu de 

Moronguetá de Nunes Pereira: aproximar as culturas e continentes à luz de sua 

é fruto de vozes culturais polissêmicas e ecos de oralidade estético

iterários que se equivalem quanto ao valor das narrativas mitopoéticas, principalmente por 

colocar em dialogia as realizações e efeitos poéticos entre a Europa (

Decameron Negro, de Frobenius) e América (Decameron Indígena

próprio Nunes Pereira). E aquilo que eram apenas homologias e “propriedades comuns” 

adquire o status de mutabilidade, nomadismo e movência poéticas, face ao vigoro esforço de 

suas reinvenções, transpondo tempos e lugares. A arte da sedução das narrativa

longe, transpõe fronteiras e se fortalece em seus efeitos mitopoéticos um sujeito de 

enunciação mais coletivizado. Deleuze (1997, p. 14-15) percebeu essa idiossincrasia no 

processo de escritura literária: “embora remeta sempre a agentes singulares

agenciamento coletivo da enunciação”. 

Barbosa Rodrigues produziu o conjunto de suas compilações baseadas em narrativas 

indiretas, nas adjacências de aldeias e povoados ribeirinhos, mestiços e destribalizados; ainda 

m pajés e narradores indígenas. O mais grave de tudo, no entanto, 

talvez tenha sido o “método” de sua etnografia funcionalista e monovalente, centrada apenas 

na fala, na palavra e no texto do que lhe convém a traduzibilidade semântica, no conteúdo que 

rliga a trajetória Améria-Ásia e, principalmente, a fala que se torna agradável aos ouvidos 

por meio de uma obsessão cromática pelas pedras encantadas. Descreve a atmosfera daquilo 

que almeja escutar e justificam suas hipóteses apresentada por uma escrita 

um observador centrado em si mesmo. Ainda que os critérios tenham sido monológicos, sem 

perceber, realizou sua criação mitopoética. Aquilo que seria o resultado de uma densa coleta 

de materiais, de investigação sólida, plenamente metrificada em dados e cálculos, felizmente 

se transmutou de um estágio itinerante e consciente a uma etnografia poeticamente 

“itinerrante” em meio a uma Amazônia nômade e imaginária.  
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científica de Barbosa Rodrigues 

las pedras verdes caminha num esforço por aproximar 

culturas e interligar continentes. As razões de suas comparações e sempre à vista a 

metrificação das “propriedades comuns” já havíamos discordado anteriormente, mas do ponto 

ura tem em comum o pano de fundo que serviu de insight 

de Nunes Pereira: aproximar as culturas e continentes à luz de sua 

é fruto de vozes culturais polissêmicas e ecos de oralidade estético-

iterários que se equivalem quanto ao valor das narrativas mitopoéticas, principalmente por 

colocar em dialogia as realizações e efeitos poéticos entre a Europa (Decameron, de 

Decameron Indígena, do 

próprio Nunes Pereira). E aquilo que eram apenas homologias e “propriedades comuns” 

adquire o status de mutabilidade, nomadismo e movência poéticas, face ao vigoro esforço de 

suas reinvenções, transpondo tempos e lugares. A arte da sedução das narrativas vem de 

longe, transpõe fronteiras e se fortalece em seus efeitos mitopoéticos um sujeito de 

15) percebeu essa idiossincrasia no 

processo de escritura literária: “embora remeta sempre a agentes singulares, a literatura é 

Barbosa Rodrigues produziu o conjunto de suas compilações baseadas em narrativas 

indiretas, nas adjacências de aldeias e povoados ribeirinhos, mestiços e destribalizados; ainda 

m pajés e narradores indígenas. O mais grave de tudo, no entanto, 

talvez tenha sido o “método” de sua etnografia funcionalista e monovalente, centrada apenas 

na fala, na palavra e no texto do que lhe convém a traduzibilidade semântica, no conteúdo que 

Ásia e, principalmente, a fala que se torna agradável aos ouvidos 

por meio de uma obsessão cromática pelas pedras encantadas. Descreve a atmosfera daquilo 

que almeja escutar e justificam suas hipóteses apresentada por uma escrita unidirecional de 

um observador centrado em si mesmo. Ainda que os critérios tenham sido monológicos, sem 

perceber, realizou sua criação mitopoética. Aquilo que seria o resultado de uma densa coleta 

da em dados e cálculos, felizmente 

se transmutou de um estágio itinerante e consciente a uma etnografia poeticamente 



 

 
 

De acordo com Meschonnic (2010, p. XXXI): “a poética é um nomadismo das obras, 

dos discursos, não das palavras. O menor poema, o menor conto infantil frustra uma 

armadilha grosseira que já serviu demais, e em que estão embaraçados os tradutores”.

Sua mitopoética é baseada pelo assombro do que se fala (e não pela escuta atenta de 

quem fala) e da palavra-signo do narrador mestiço do qual o seu texto também carregará essa 

marca de mestiçagem. Sendo influenciado pela linguística de Max Müller, preocupou

com uma etnografia da língua e dos códigos classificatórios que ela contém, neg

os cuidados com a estrutura do discurso, o que desencadeou um nivelamento etnocêntrico da 

tradução. Ainda nesse aspecto Meschonnic (2010, p 31) adverte

tradução em querer “transformar o outro no mesmo. A tradução é, então,

vezes, o etnocentrismo e a lógica da identidade 

Em Barbosa Rodrigues operou

que curiosamente pouco escutava em razão de estar obsecado pelos signo

sua investigação. Segundo Barthes, em 

fenômeno fisiológico; a escuta é um ato psicológico”. Na ocasião, Barthes diferencia três 

tipos de escuta, sendo oportuno registrá

naturalista em sua obstinação pelos signos filológicos que a palavra carrega:

 
Possuído pela mãe das musas, 

somente o registro e decifração da fidelidade precisa dos signos em sua pura identidade 

perdida na memória do tempo e que só inspirou ainda mais sua neurose e, simultaneamente, 

sua criação mítico-literária. F
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De acordo com Meschonnic (2010, p. XXXI): “a poética é um nomadismo das obras, 

os discursos, não das palavras. O menor poema, o menor conto infantil frustra uma 

armadilha grosseira que já serviu demais, e em que estão embaraçados os tradutores”.

Sua mitopoética é baseada pelo assombro do que se fala (e não pela escuta atenta de 

signo do narrador mestiço do qual o seu texto também carregará essa 

marca de mestiçagem. Sendo influenciado pela linguística de Max Müller, preocupou

com uma etnografia da língua e dos códigos classificatórios que ela contém, neg

os cuidados com a estrutura do discurso, o que desencadeou um nivelamento etnocêntrico da 

tradução. Ainda nesse aspecto Meschonnic (2010, p 31) adverte-nos das armadilhas da 

tradução em querer “transformar o outro no mesmo. A tradução é, então,

vezes, o etnocentrismo e a lógica da identidade – a apagamento da alteridade”.

Em Barbosa Rodrigues operou-se o registro de um escriba enfeitiçado pelas narrativas 

que curiosamente pouco escutava em razão de estar obsecado pelos signo

sua investigação. Segundo Barthes, em O Óbvio e o Obtuso (1990, p. 217), “ouvir é um 

fenômeno fisiológico; a escuta é um ato psicológico”. Na ocasião, Barthes diferencia três 

tipos de escuta, sendo oportuno registrá-las aqui, situando melhor o nível de escuta do 

naturalista em sua obstinação pelos signos filológicos que a palavra carrega:

Segundo um primeiro tipo de escuta, o ser vivo dirige sua audição (o 
exercício de sua faculdade fisiológica de escutar) para 
nível, nada distingue o animal do homem: o lobo escuta um ruído 
(eventual) de caça, a lebre um ruído (possível) de agressor, a criança, 
o namorado, escutam os passos que se aproximam e que poderão ser 
os passos da mãe ou do ser amado. Esta primeira escuta é, se assim 
podemos dizer, um alerta. A segunda é uma decifração; o que se tenta 
captar pelo ouvido são os signos; aqui, sem dúvida, é a vez do 
homem; escuto da mesma maneira que leio, isto é, mediante certos 
códigos. A terceira escuta, enfim, cuja abordagem é moderna
não quer dizer que seja superior às outras duas), não visa 
espera – signos determinados, classificados: não aquilo que é dito, ou 
emitido, mas aquele que fala, aquele que emite: deve ser desenvolvida 
em um espaço intersubjetivo, em que “escuto” na verdade quer dizer 
“escuta-me”; a escuta apodera-se, pois, para transformá
sem cessar no jogo da transferência, de uma “significância” geral, que 
já não é concebível sem a intervenção do inconsciente.

Possuído pela mãe das musas, Mnemosine, em seu estado arcaico que buscava tão 

somente o registro e decifração da fidelidade precisa dos signos em sua pura identidade 

perdida na memória do tempo e que só inspirou ainda mais sua neurose e, simultaneamente, 

literária. Foi o efeito do Inãron (já descrito anteriormente) que permitiu 
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De acordo com Meschonnic (2010, p. XXXI): “a poética é um nomadismo das obras, 

os discursos, não das palavras. O menor poema, o menor conto infantil frustra uma 

armadilha grosseira que já serviu demais, e em que estão embaraçados os tradutores”. 

Sua mitopoética é baseada pelo assombro do que se fala (e não pela escuta atenta de 

signo do narrador mestiço do qual o seu texto também carregará essa 

marca de mestiçagem. Sendo influenciado pela linguística de Max Müller, preocupou-se mais 

com uma etnografia da língua e dos códigos classificatórios que ela contém, negligenciando 

os cuidados com a estrutura do discurso, o que desencadeou um nivelamento etnocêntrico da 

nos das armadilhas da 

tradução em querer “transformar o outro no mesmo. A tradução é, então, aquilo que é muitas 

a apagamento da alteridade”.  

se o registro de um escriba enfeitiçado pelas narrativas 

que curiosamente pouco escutava em razão de estar obsecado pelos signos que compensassem 

(1990, p. 217), “ouvir é um 

fenômeno fisiológico; a escuta é um ato psicológico”. Na ocasião, Barthes diferencia três 

lhor o nível de escuta do 

naturalista em sua obstinação pelos signos filológicos que a palavra carrega: 

Segundo um primeiro tipo de escuta, o ser vivo dirige sua audição (o 
exercício de sua faculdade fisiológica de escutar) para índices; neste 

distingue o animal do homem: o lobo escuta um ruído 
(eventual) de caça, a lebre um ruído (possível) de agressor, a criança, 
o namorado, escutam os passos que se aproximam e que poderão ser 
os passos da mãe ou do ser amado. Esta primeira escuta é, se assim 

. A segunda é uma decifração; o que se tenta 
; aqui, sem dúvida, é a vez do 

homem; escuto da mesma maneira que leio, isto é, mediante certos 
códigos. A terceira escuta, enfim, cuja abordagem é moderna (o que 
não quer dizer que seja superior às outras duas), não visa – ou não 

signos determinados, classificados: não aquilo que é dito, ou 
emitido, mas aquele que fala, aquele que emite: deve ser desenvolvida 

cuto” na verdade quer dizer 
se, pois, para transformá-la e lançá-la 

sem cessar no jogo da transferência, de uma “significância” geral, que 
já não é concebível sem a intervenção do inconsciente. 

, em seu estado arcaico que buscava tão 

somente o registro e decifração da fidelidade precisa dos signos em sua pura identidade 

perdida na memória do tempo e que só inspirou ainda mais sua neurose e, simultaneamente, 

(já descrito anteriormente) que permitiu 



 

 
 
sua inspiradora jornada solipsista em rios e matas amazônicas e voltar à cidade de Manaus e 

mais tarde ao Rio de Janeiro para compor sua polifonia mitopoética.

Em Nunes Pereira produziu

convivendo em aldeias com diferentes etnias o que lhe permitiu maior interação e 

sensibilidade em marcar sua escritura sob o signo de uma poética da escuta, enriquecida pela 

dialogia do contato mais intimista com 

verbal. Sem dúvida que sua etnografia tem a marca de outra mestiçagem, da ciência 

salvacionista de um lado e da sensibilidade indígena, de outro. Enquanto a mestiçagem 

etnográfica de um Moronguetá

indígena, o hibridismo cultural de uma 

no engendramento entre ciência positiva, signos linguísticos do espólio indígenas e sua 

traduzibilidade em si mesma, t

nivelamento e proximidade com línguas de outros continentes, sempre em razão de suas 

“propriedades comuns”. O próprio Nunes Pereira registra por caminhos diferentes o aspecto 

de sua mestiçagem etnográf

10):  

 
Benjamin (1994), argumenta que o vigor da narrativa se constitui de um gênero 

apropriado em contextos de onde a produção artesanal ganha maior vivacidade, sobretudo 

quando não se verifica a racionalização do tempo, a alienação do trabalho, a mercantilização 

da vida e, portanto, não havendo ruptura ou disjunção entre arte e labuta diária, como passa a 

ocorrer em larga escala nas sociedades industriais.

Os trabalhos de Nunes Pereira em relação ao conjunto de narrativas compiladas ganham 

maior relevo em razão de ter captado a

de recepção” que a ocasião dos encontros assim o exigia. Essa formalidade dava credibilidade 

à autoridade indígena que falava e ajustava o ambiente para uma performance social e 

cenicamente virtuosa, ponderada e, mesmo tendo o caráter coloquial, não prescindia de um 

alto grau de formalização do diálogo encenado. Saber falar e saber escutar constitui um 

princípio de reciprocidade, uma troca simbólica, por meio de polos equidistantes que 

representam uma escala de sociabilidade poética.
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sua inspiradora jornada solipsista em rios e matas amazônicas e voltar à cidade de Manaus e 

mais tarde ao Rio de Janeiro para compor sua polifonia mitopoética. 

Em Nunes Pereira produziu-se um contato com narrativas em fontes primárias, 

convivendo em aldeias com diferentes etnias o que lhe permitiu maior interação e 

sensibilidade em marcar sua escritura sob o signo de uma poética da escuta, enriquecida pela 

dialogia do contato mais intimista com os narradores, atento em sua performatividade e arte 

verbal. Sem dúvida que sua etnografia tem a marca de outra mestiçagem, da ciência 

salvacionista de um lado e da sensibilidade indígena, de outro. Enquanto a mestiçagem 

Moronguetá e Bahira são mescladas entre ciência, escuta e experiência 

indígena, o hibridismo cultural de uma Poranduba Amazonense e O Muyraquitã

no engendramento entre ciência positiva, signos linguísticos do espólio indígenas e sua 

traduzibilidade em si mesma, tomando a experiência fonética de muitos nativos em seu 

nivelamento e proximidade com línguas de outros continentes, sempre em razão de suas 

“propriedades comuns”. O próprio Nunes Pereira registra por caminhos diferentes o aspecto 

de sua mestiçagem etnográfica numa passagem de Bahira e suas Experiências

Somos, como se vê, por um movimento de inteligência e de 
sensibilidade – contrário a um movimento de ciência e de 
sensacionalismo, apenas – em louvor da cultura espiritual do Índio e, 
consequentemente, em favor da nossa própria cultura”.

argumenta que o vigor da narrativa se constitui de um gênero 

apropriado em contextos de onde a produção artesanal ganha maior vivacidade, sobretudo 

quando não se verifica a racionalização do tempo, a alienação do trabalho, a mercantilização 

tanto, não havendo ruptura ou disjunção entre arte e labuta diária, como passa a 

ocorrer em larga escala nas sociedades industriais. 

Os trabalhos de Nunes Pereira em relação ao conjunto de narrativas compiladas ganham 

maior relevo em razão de ter captado as falas dos narradores e interpretes com um “cerimonial 

de recepção” que a ocasião dos encontros assim o exigia. Essa formalidade dava credibilidade 

à autoridade indígena que falava e ajustava o ambiente para uma performance social e 

ponderada e, mesmo tendo o caráter coloquial, não prescindia de um 

alto grau de formalização do diálogo encenado. Saber falar e saber escutar constitui um 

princípio de reciprocidade, uma troca simbólica, por meio de polos equidistantes que 

escala de sociabilidade poética. 
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sua inspiradora jornada solipsista em rios e matas amazônicas e voltar à cidade de Manaus e 

ontato com narrativas em fontes primárias, 

convivendo em aldeias com diferentes etnias o que lhe permitiu maior interação e 

sensibilidade em marcar sua escritura sob o signo de uma poética da escuta, enriquecida pela 

os narradores, atento em sua performatividade e arte 

verbal. Sem dúvida que sua etnografia tem a marca de outra mestiçagem, da ciência 

salvacionista de um lado e da sensibilidade indígena, de outro. Enquanto a mestiçagem 

são mescladas entre ciência, escuta e experiência 

O Muyraquitã acontecem 

no engendramento entre ciência positiva, signos linguísticos do espólio indígenas e sua 

omando a experiência fonética de muitos nativos em seu 

nivelamento e proximidade com línguas de outros continentes, sempre em razão de suas 

“propriedades comuns”. O próprio Nunes Pereira registra por caminhos diferentes o aspecto 

Bahira e suas Experiências (1940, p. 9-

Somos, como se vê, por um movimento de inteligência e de 
contrário a um movimento de ciência e de 

em louvor da cultura espiritual do Índio e, 
consequentemente, em favor da nossa própria cultura”. 

argumenta que o vigor da narrativa se constitui de um gênero 

apropriado em contextos de onde a produção artesanal ganha maior vivacidade, sobretudo 

quando não se verifica a racionalização do tempo, a alienação do trabalho, a mercantilização 

tanto, não havendo ruptura ou disjunção entre arte e labuta diária, como passa a 

Os trabalhos de Nunes Pereira em relação ao conjunto de narrativas compiladas ganham 

s falas dos narradores e interpretes com um “cerimonial 

de recepção” que a ocasião dos encontros assim o exigia. Essa formalidade dava credibilidade 

à autoridade indígena que falava e ajustava o ambiente para uma performance social e 

ponderada e, mesmo tendo o caráter coloquial, não prescindia de um 

alto grau de formalização do diálogo encenado. Saber falar e saber escutar constitui um 

princípio de reciprocidade, uma troca simbólica, por meio de polos equidistantes que 



 

 
 

As narrativas coletadas por Nunes Pereira não contradizem, em princípio, os 

argumentos de Benjamin, no entanto, percebe

melhor acolhe os relatos míticos, bem como a diversidade desses relatos adequados 

em seu tempo e lugar – conforme o tema e as circunstância como se deles presumíssemos 

uma espécie de geopoética, aquilo que constitui sua topofilia. Disso decorre uma etnografia 

do limiar: uma etnopoesia dos 

A oposição dia e noite não constitui critério exclusivo das narrativas e elas podem 

ocorrer a qualquer momento, muito embora em alguns povos ocorram sanções e algumas 

restrições em relação a participação de mulheres. Ainda assim, narrar parece ser uma 

atividade essencialmente noturna, quando a atividade produtiva é desacelerada e todos se 

veem extasiados pela elocução dos mais velhos; de longe os animais noturnos abrilhantam e 

corroboram com o enredo, poupando por vezes o narrador do recurso da onomatopeia, dada a 

coincidência em que a língua dos bichos se pronunciava em diferentes tons e intensidades 

como quem participa ativamente da cena. Como num efeito de magia as polaridades se 

invertem e, em razão de instantes, o narrador deixa de ser protagonista do enredo e 

atento, a “fala” dos bichos como mero expectador ou figurante. Natureza e cultura combinam 

arte e magia. 

A fala durante a noite é mais coloquial, geralmente acompanhada de maior inspiração 

poética, estimulando o alimento da alma e aguçando os senti

convite aos espíritos (bons ou maus) se reconciliarem com quem os afrontou; do contrário, 

aterrorizando ainda mais aqueles que os desafiaram. Podemos arriscar em dizer que a 

mitopoética de Nunes Pereira foi enluarada pelo regime

assistindo ao espetáculo que inaugura ao longe o cintilar dos primeiros raios de sol. Ao passo 

que as narrativas de Barbosa Rodrigues carregam um estigma solar, do regime diurno, mas 

também engendrado pela imagem crepusc

estigma de natureza e cultura do qual as narrativas nos dão conta em sua eterna proximidade

distância, de “equidistantes erráticos” e “simétricos invertidos”. O crepúsculo simboliza a 

dialogia desse encontro poético e Rudá, gênio do amor, é o grande demiurgo desses efeitos.

O que se pretende destacar é, entre outras coisas, o mecanismo de auto

sua dispersão e refração do qual as narrativas atingem certo grau de refinamento do enredo e 

elevada condição de mobilidade estético

em sua obra Mitologias (2001, p. 153
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As narrativas coletadas por Nunes Pereira não contradizem, em princípio, os 

argumentos de Benjamin, no entanto, percebe-se uma separação entre o tempo e o lugar que 

melhor acolhe os relatos míticos, bem como a diversidade desses relatos adequados 

conforme o tema e as circunstância como se deles presumíssemos 

uma espécie de geopoética, aquilo que constitui sua topofilia. Disso decorre uma etnografia 

do limiar: uma etnopoesia dos muyraquitãs, porandubas e moronguetás.

ão dia e noite não constitui critério exclusivo das narrativas e elas podem 

ocorrer a qualquer momento, muito embora em alguns povos ocorram sanções e algumas 

restrições em relação a participação de mulheres. Ainda assim, narrar parece ser uma 

sencialmente noturna, quando a atividade produtiva é desacelerada e todos se 

veem extasiados pela elocução dos mais velhos; de longe os animais noturnos abrilhantam e 

corroboram com o enredo, poupando por vezes o narrador do recurso da onomatopeia, dada a 

coincidência em que a língua dos bichos se pronunciava em diferentes tons e intensidades 

como quem participa ativamente da cena. Como num efeito de magia as polaridades se 

invertem e, em razão de instantes, o narrador deixa de ser protagonista do enredo e 

atento, a “fala” dos bichos como mero expectador ou figurante. Natureza e cultura combinam 

A fala durante a noite é mais coloquial, geralmente acompanhada de maior inspiração 

poética, estimulando o alimento da alma e aguçando os sentidos da imaginação, sendo um 

convite aos espíritos (bons ou maus) se reconciliarem com quem os afrontou; do contrário, 

aterrorizando ainda mais aqueles que os desafiaram. Podemos arriscar em dizer que a 

mitopoética de Nunes Pereira foi enluarada pelo regime noturno, na atmosfera crepuscular, 

assistindo ao espetáculo que inaugura ao longe o cintilar dos primeiros raios de sol. Ao passo 

que as narrativas de Barbosa Rodrigues carregam um estigma solar, do regime diurno, mas 

também engendrado pela imagem crepuscular de quando o sol se põe. Lua e sol carregam esse 

estigma de natureza e cultura do qual as narrativas nos dão conta em sua eterna proximidade

distância, de “equidistantes erráticos” e “simétricos invertidos”. O crepúsculo simboliza a 

ntro poético e Rudá, gênio do amor, é o grande demiurgo desses efeitos.

O que se pretende destacar é, entre outras coisas, o mecanismo de auto

sua dispersão e refração do qual as narrativas atingem certo grau de refinamento do enredo e 

vada condição de mobilidade estético-ritual. Esse aspecto foi bem registrado por Barthes, 

(2001, p. 153-154), vejamos: 
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As narrativas coletadas por Nunes Pereira não contradizem, em princípio, os 

se uma separação entre o tempo e o lugar que 

melhor acolhe os relatos míticos, bem como a diversidade desses relatos adequados – cada um 

conforme o tema e as circunstância como se deles presumíssemos 

uma espécie de geopoética, aquilo que constitui sua topofilia. Disso decorre uma etnografia 

. 

ão dia e noite não constitui critério exclusivo das narrativas e elas podem 

ocorrer a qualquer momento, muito embora em alguns povos ocorram sanções e algumas 

restrições em relação a participação de mulheres. Ainda assim, narrar parece ser uma 

sencialmente noturna, quando a atividade produtiva é desacelerada e todos se 

veem extasiados pela elocução dos mais velhos; de longe os animais noturnos abrilhantam e 

corroboram com o enredo, poupando por vezes o narrador do recurso da onomatopeia, dada a 

coincidência em que a língua dos bichos se pronunciava em diferentes tons e intensidades 

como quem participa ativamente da cena. Como num efeito de magia as polaridades se 

invertem e, em razão de instantes, o narrador deixa de ser protagonista do enredo e assiste 

atento, a “fala” dos bichos como mero expectador ou figurante. Natureza e cultura combinam 

A fala durante a noite é mais coloquial, geralmente acompanhada de maior inspiração 

dos da imaginação, sendo um 

convite aos espíritos (bons ou maus) se reconciliarem com quem os afrontou; do contrário, 

aterrorizando ainda mais aqueles que os desafiaram. Podemos arriscar em dizer que a 

noturno, na atmosfera crepuscular, 

assistindo ao espetáculo que inaugura ao longe o cintilar dos primeiros raios de sol. Ao passo 

que as narrativas de Barbosa Rodrigues carregam um estigma solar, do regime diurno, mas 

ular de quando o sol se põe. Lua e sol carregam esse 

estigma de natureza e cultura do qual as narrativas nos dão conta em sua eterna proximidade-

distância, de “equidistantes erráticos” e “simétricos invertidos”. O crepúsculo simboliza a 

ntro poético e Rudá, gênio do amor, é o grande demiurgo desses efeitos. 

O que se pretende destacar é, entre outras coisas, o mecanismo de auto-criação do mito, 

sua dispersão e refração do qual as narrativas atingem certo grau de refinamento do enredo e 

ritual. Esse aspecto foi bem registrado por Barthes, 



 

 
 
 

 

Como se não bastasse a refração dos mitos e sua força reinventiva rumo a um sem fim 

de possibilidades, a sua compilação, por sua vez, deslocando

torna a narrativa menos criativa. As narrativas se multiplicam tal qual o tempo em que elas se 

inscrevem na memória coletiva. Dependendo da interação do receptor

passado narrado pode ser alterado pelo narrador i

sons e sentidos. Eis o tempo vivo da memória mitopoética em seu momento de retificação 

criativa e subjetividade mestiça, pois, segundo Canevacci (1996, p. 43):

 

 
Também estamos de acordo com Michel Serres (1993, p. 15) para o qual o aprendizado 

é de natureza essencialmente mestiça:

 

 

A intercambialidade entre oral e escrito no ato mesmo de sua recepção

transcrição nos faz descobrir, perplexos, a raiz e a alma de uma mestiçagem de sentido antes 

ignorada. A mitopoética faz en

que se constrói entre análogos atores: “ama o outro que engendra em ti o espírito” (SERRES, 

1993, p.62). O engendramento que se dá oculto nesse aprendizado capacita aquele que escuta, 

traduz e codifica a um duplo renascimento: ao mesmo tempo em que é erudito ao transcrever, 

é também narrador potencial ao escutar. A mestiçagem surge aqui como efeito poético que 

conduz a criação sempre ao jogo de outras narrativas. Tudo leva a crer que esse mimetis

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

 

O mito pode atingir tudo, tudo corromper, até o próprio movimento 
que se lhe opõe, de modo que quanto mais a lin
no início, tanto maior é a sua prostituição final: quem resiste 
totalmente cede totalmente [...] o mito é uma linguagem que não quer 
morrer: arranca aos sentidos, de que se alimenta, uma sobrevivência 
insidiosa, degradada, provoca neles um adiamento da morte, artificial, 
no qual se instala à vontade, faz deles cadáveres falantes.

Como se não bastasse a refração dos mitos e sua força reinventiva rumo a um sem fim 

de possibilidades, a sua compilação, por sua vez, deslocando-se para o 

torna a narrativa menos criativa. As narrativas se multiplicam tal qual o tempo em que elas se 

inscrevem na memória coletiva. Dependendo da interação do receptor-

passado narrado pode ser alterado pelo narrador indígena, atribuindo novas nuances, cores, 

sons e sentidos. Eis o tempo vivo da memória mitopoética em seu momento de retificação 

criativa e subjetividade mestiça, pois, segundo Canevacci (1996, p. 43): 

Multiplicar as subjetividades do pesquisador signifi
razão, poética e cientificidade, gênero e número, não se confundem, 
mas se dilacerem, se acrescentam, se diferenciam. Contaminar os 
gêneros não deve significar a sua homogeneização, e sim incrementar 
das variações cromáticas, sonoras, estéticas.

Também estamos de acordo com Michel Serres (1993, p. 15) para o qual o aprendizado 

é de natureza essencialmente mestiça:  

Nenhum aprendizado dispensa a viagem. Sob a orientação de um guia, 
a educação empurra para fora. Parte, sai. Sai do ventre d
berço, da sombra oferecida pela casa do pai e pelas paisagens juvenis. 
Ao vento, sob a chuva: do lado de fora faltam abrigos. Tuas ideias 
iniciais só repetem palavras antigas. Jovem: velho papagaio. Viagem 
das crianças, eis o sentido lato da palavra grega pedagogia. Aprender 
lança a errância. 

A intercambialidade entre oral e escrito no ato mesmo de sua recepção

transcrição nos faz descobrir, perplexos, a raiz e a alma de uma mestiçagem de sentido antes 

ignorada. A mitopoética faz engendrar sua atuação estético-ritual na profundidade narrativa 

que se constrói entre análogos atores: “ama o outro que engendra em ti o espírito” (SERRES, 

1993, p.62). O engendramento que se dá oculto nesse aprendizado capacita aquele que escuta, 

odifica a um duplo renascimento: ao mesmo tempo em que é erudito ao transcrever, 

é também narrador potencial ao escutar. A mestiçagem surge aqui como efeito poético que 

conduz a criação sempre ao jogo de outras narrativas. Tudo leva a crer que esse mimetis
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O mito pode atingir tudo, tudo corromper, até o próprio movimento 
que se lhe opõe, de modo que quanto mais a linguagem objeto resiste 
no início, tanto maior é a sua prostituição final: quem resiste 
totalmente cede totalmente [...] o mito é uma linguagem que não quer 
morrer: arranca aos sentidos, de que se alimenta, uma sobrevivência 

es um adiamento da morte, artificial, 
no qual se instala à vontade, faz deles cadáveres falantes.  

Como se não bastasse a refração dos mitos e sua força reinventiva rumo a um sem fim 

se para o plano da escritura não 

torna a narrativa menos criativa. As narrativas se multiplicam tal qual o tempo em que elas se 

-tradutor-compilador o 

ndígena, atribuindo novas nuances, cores, 

sons e sentidos. Eis o tempo vivo da memória mitopoética em seu momento de retificação 

 

Multiplicar as subjetividades do pesquisador significa que emoção e 
razão, poética e cientificidade, gênero e número, não se confundem, 
mas se dilacerem, se acrescentam, se diferenciam. Contaminar os 
gêneros não deve significar a sua homogeneização, e sim incrementar 

icas. 

Também estamos de acordo com Michel Serres (1993, p. 15) para o qual o aprendizado 

Nenhum aprendizado dispensa a viagem. Sob a orientação de um guia, 
a educação empurra para fora. Parte, sai. Sai do ventre de tua mãe, do 
berço, da sombra oferecida pela casa do pai e pelas paisagens juvenis. 
Ao vento, sob a chuva: do lado de fora faltam abrigos. Tuas ideias 
iniciais só repetem palavras antigas. Jovem: velho papagaio. Viagem 

palavra grega pedagogia. Aprender 

A intercambialidade entre oral e escrito no ato mesmo de sua recepção-tradução-

transcrição nos faz descobrir, perplexos, a raiz e a alma de uma mestiçagem de sentido antes 

ritual na profundidade narrativa 

que se constrói entre análogos atores: “ama o outro que engendra em ti o espírito” (SERRES, 

1993, p.62). O engendramento que se dá oculto nesse aprendizado capacita aquele que escuta, 

odifica a um duplo renascimento: ao mesmo tempo em que é erudito ao transcrever, 

é também narrador potencial ao escutar. A mestiçagem surge aqui como efeito poético que 

conduz a criação sempre ao jogo de outras narrativas. Tudo leva a crer que esse mimetismo de 



 

 
 
interdependência das narrativas faz emergir não apenas o “terceiro excluído”, mas despertar o 

que Serres chamou de um “terceiro instruído”.

É claro que todo esse processo de criação não se dá numa atmosfera romântica das 

relações aparentes da consciê

dispersas estão colocadas desde o início como barricadas inconscientes, trincheiras de um 

desejo em iminência de apropriação. Dessa colheita não adquirimos em vão e sem esforço o 

fruto do pecado já que ela é resultado do desejo mimético (René Girard, 1998), de laboriosa 

estratégia de criação e de investimentos simbólicos que resultarão, inevitavelmente, 

diferenças pontuais e, de fundo, rivalidades mimetizadas. Desse e outros aspectos da mimese, 

Benjamin (1994, p. 108) já havia chamado nossa atenção:

 

 
O mimetismo gera desdobramentos como resultado da obra imitada e quando não 

conduz o foco da imitação para o campo de divergências pontuais, certamente acabará por 

gerar rivalidades. Esse efeito fica mais evidente no caso das narrativas literário

Barbosa Rodrigues que toma o mito como oponente da ciência e recorre a eles como alegorias 

e pistas para a afirmação de sua tese sobre a origem do homem americano e o lugar de origem 

dos muyraquitãs. Já em Nunes Pereira essa fratura do mito e razão não é tão acentuada e em 

muitos casos ele percebe nas narrativas indígenas um desdobramento das representações do 

qual a ciência deve reconhecer sua importância. Em ambos os casos a mitopoét

potencializa oposições complementares, divergências pontuais, rivalidades miméticas de 

profusão criativa, mais também tenta cicatrizar 

ressentimentos poético-literários que porventura se dera no ato da recepç

transcrição, já que seus interlocutores reinventam caminhos de sublimação por meio de novas 

narrativas.  

À semelhança de uma 

multifacetado na roda-viva da criação em seus efeitos poéticos mais variados. Metáfora 

utilizada por Michel Serres no primeiro capítulo de sua 
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interdependência das narrativas faz emergir não apenas o “terceiro excluído”, mas despertar o 

que Serres chamou de um “terceiro instruído”. 

É claro que todo esse processo de criação não se dá numa atmosfera romântica das 

relações aparentes da consciência. Pelo contrário, as tensões ali dispostas e muitas vezes 

dispersas estão colocadas desde o início como barricadas inconscientes, trincheiras de um 

desejo em iminência de apropriação. Dessa colheita não adquirimos em vão e sem esforço o 

já que ela é resultado do desejo mimético (René Girard, 1998), de laboriosa 

estratégia de criação e de investimentos simbólicos que resultarão, inevitavelmente, 

diferenças pontuais e, de fundo, rivalidades mimetizadas. Desse e outros aspectos da mimese, 

enjamin (1994, p. 108) já havia chamado nossa atenção: 

Um olhar lançado à esfera do semelhante é de importância 
fundamental para a compreensão de grandes setores do saber oculto. 
Porém esse olhar deve consistir menos no registro de semelhanças 
encontradas que na reprodução dos processos que engendram tais 
semelhanças. A natureza engendra semelhanças: basta pensar na 
mímica. Mas é o homem que tem a capacidade suprema de produzir 
semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas funções 
superiores que não seja decisivamente co-determinada pela faculdade 
mimética. 

O mimetismo gera desdobramentos como resultado da obra imitada e quando não 

conduz o foco da imitação para o campo de divergências pontuais, certamente acabará por 

feito fica mais evidente no caso das narrativas literário

Barbosa Rodrigues que toma o mito como oponente da ciência e recorre a eles como alegorias 

e pistas para a afirmação de sua tese sobre a origem do homem americano e o lugar de origem 

. Já em Nunes Pereira essa fratura do mito e razão não é tão acentuada e em 

muitos casos ele percebe nas narrativas indígenas um desdobramento das representações do 

qual a ciência deve reconhecer sua importância. Em ambos os casos a mitopoét

potencializa oposições complementares, divergências pontuais, rivalidades miméticas de 

profusão criativa, mais também tenta cicatrizar – quando possível – resquícios de quaisquer 

literários que porventura se dera no ato da recepç

transcrição, já que seus interlocutores reinventam caminhos de sublimação por meio de novas 

À semelhança de uma mandala, início e fim se encontram e dançam como um arlequim 

viva da criação em seus efeitos poéticos mais variados. Metáfora 

utilizada por Michel Serres no primeiro capítulo de sua Filosofia Mestiça
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interdependência das narrativas faz emergir não apenas o “terceiro excluído”, mas despertar o 

É claro que todo esse processo de criação não se dá numa atmosfera romântica das 

ncia. Pelo contrário, as tensões ali dispostas e muitas vezes 

dispersas estão colocadas desde o início como barricadas inconscientes, trincheiras de um 

desejo em iminência de apropriação. Dessa colheita não adquirimos em vão e sem esforço o 

já que ela é resultado do desejo mimético (René Girard, 1998), de laboriosa 

estratégia de criação e de investimentos simbólicos que resultarão, inevitavelmente, 

diferenças pontuais e, de fundo, rivalidades mimetizadas. Desse e outros aspectos da mimese, 

Um olhar lançado à esfera do semelhante é de importância 
fundamental para a compreensão de grandes setores do saber oculto. 
Porém esse olhar deve consistir menos no registro de semelhanças 

s que na reprodução dos processos que engendram tais 
semelhanças. A natureza engendra semelhanças: basta pensar na 
mímica. Mas é o homem que tem a capacidade suprema de produzir 
semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas funções 

determinada pela faculdade 

O mimetismo gera desdobramentos como resultado da obra imitada e quando não 

conduz o foco da imitação para o campo de divergências pontuais, certamente acabará por 

feito fica mais evidente no caso das narrativas literário-científicas de 

Barbosa Rodrigues que toma o mito como oponente da ciência e recorre a eles como alegorias 

e pistas para a afirmação de sua tese sobre a origem do homem americano e o lugar de origem 

. Já em Nunes Pereira essa fratura do mito e razão não é tão acentuada e em 

muitos casos ele percebe nas narrativas indígenas um desdobramento das representações do 

qual a ciência deve reconhecer sua importância. Em ambos os casos a mitopoética 

potencializa oposições complementares, divergências pontuais, rivalidades miméticas de 

resquícios de quaisquer 

literários que porventura se dera no ato da recepção-tradução-

transcrição, já que seus interlocutores reinventam caminhos de sublimação por meio de novas 

, início e fim se encontram e dançam como um arlequim 

viva da criação em seus efeitos poéticos mais variados. Metáfora 

Filosofia Mestiça (1993) e representa 



 

 
 
a ideia de multiculturalidade e a compreensão de outro dentro de si, a acolhida ao diferente 

por meio da multiplicidade que agrega elementos de mestiçagem. Seu corpo é multifacetado e 

provavelmente sua visão configure um caleidoscópio.

Aprendemos com René Girard que o desejo é

no caso da oposição entre narrativas indígenas e científicas 

Desejamos indiretamente e o objeto de nosso desejo não é determinado por nós 

conscientemente, mas aparece nas tramas, nas armadilh

significação, nos rizomas que nos envolvem e na vibração constante entre memória e 

esquecimento. 

É dessa fonte de criação invisível ao imediatismo da consciência que nascem os 

imaginativos, as sinapses invent

número de outras narrativas escritas que, por sua vez, se colocaram na escuta de outras 

narrativas orais indígenas. Esse exercício também acrescenta certa excelência no ofício 

estético-ritual daquela autoridade indígena responsável pela narração que agregará sempre 

novos elementos ao enredo, alterando as peripécias sempre que possível e dotando o conteúdo 

de refinada mobilidade e leveza.

Essa autonomia permite que uma narrativa nunca seja contada d

mesmo narrador e sempre se mostre ajustável ou transgressora conforme a dialogia entre 

reminiscências e imaginação do narrador, alterando os condimentos conforme a atenção e 

interesse do receptor. Disso resultará o sabor de cada tempero,

sobretudo, a digestão saudável e criativa da mitopoética como prato principal. Essa tensão 

entre imitação e elaboração foi bem analisada por Girard (1998, p. 186) no tocante ao desejo 

mimético:  
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ralidade e a compreensão de outro dentro de si, a acolhida ao diferente 

por meio da multiplicidade que agrega elementos de mestiçagem. Seu corpo é multifacetado e 

provavelmente sua visão configure um caleidoscópio. 

Aprendemos com René Girard que o desejo é sempre uma potência mimética e surge 

no caso da oposição entre narrativas indígenas e científicas – como elemento mediado. 

Desejamos indiretamente e o objeto de nosso desejo não é determinado por nós 

conscientemente, mas aparece nas tramas, nas armadilhas cognitivas, nas redes invisíveis de 

significação, nos rizomas que nos envolvem e na vibração constante entre memória e 

É dessa fonte de criação invisível ao imediatismo da consciência que nascem os 

imaginativos, as sinapses inventivas e do qual denominamos mitopoética. Dela, surge um sem 

número de outras narrativas escritas que, por sua vez, se colocaram na escuta de outras 

narrativas orais indígenas. Esse exercício também acrescenta certa excelência no ofício 

la autoridade indígena responsável pela narração que agregará sempre 

novos elementos ao enredo, alterando as peripécias sempre que possível e dotando o conteúdo 

de refinada mobilidade e leveza.  

Essa autonomia permite que uma narrativa nunca seja contada d

mesmo narrador e sempre se mostre ajustável ou transgressora conforme a dialogia entre 

reminiscências e imaginação do narrador, alterando os condimentos conforme a atenção e 

interesse do receptor. Disso resultará o sabor de cada tempero, o paladar de sua combinação e, 

sobretudo, a digestão saudável e criativa da mitopoética como prato principal. Essa tensão 

entre imitação e elaboração foi bem analisada por Girard (1998, p. 186) no tocante ao desejo 

O homem não pode obedecer ao imperativo “imita
por toda parte, sem se ver quase imediatamente remetido a um “não 
me imite” inexplicável, que vai mergulhá-lo no desespero e fazer dele 
o escravo de um carrasco na maioria das vezes involuntário. Os 
desejos e os homens são feitos de tal maneira que eles enviam 
perpetuamente uns aos outros sinais contraditórios, cada um ainda 
menos consciente de estar preparando uma armadilha para o outro, 
pelo fato de estar ele próprio, caindo em uma armadilha análoga.

Macunaíma, um Herói sem nenhum Caráter
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ralidade e a compreensão de outro dentro de si, a acolhida ao diferente 

por meio da multiplicidade que agrega elementos de mestiçagem. Seu corpo é multifacetado e 

sempre uma potência mimética e surge – 

como elemento mediado. 

Desejamos indiretamente e o objeto de nosso desejo não é determinado por nós 

as cognitivas, nas redes invisíveis de 

significação, nos rizomas que nos envolvem e na vibração constante entre memória e 

É dessa fonte de criação invisível ao imediatismo da consciência que nascem os insights 

ivas e do qual denominamos mitopoética. Dela, surge um sem 

número de outras narrativas escritas que, por sua vez, se colocaram na escuta de outras 

narrativas orais indígenas. Esse exercício também acrescenta certa excelência no ofício 

la autoridade indígena responsável pela narração que agregará sempre 

novos elementos ao enredo, alterando as peripécias sempre que possível e dotando o conteúdo 

Essa autonomia permite que uma narrativa nunca seja contada da mesma forma pelo 

mesmo narrador e sempre se mostre ajustável ou transgressora conforme a dialogia entre 

reminiscências e imaginação do narrador, alterando os condimentos conforme a atenção e 

o paladar de sua combinação e, 

sobretudo, a digestão saudável e criativa da mitopoética como prato principal. Essa tensão 

entre imitação e elaboração foi bem analisada por Girard (1998, p. 186) no tocante ao desejo 

o imperativo “imita-me”, que ressoa 
por toda parte, sem se ver quase imediatamente remetido a um “não 

lo no desespero e fazer dele 
o escravo de um carrasco na maioria das vezes involuntário. Os 

ão feitos de tal maneira que eles enviam 
perpetuamente uns aos outros sinais contraditórios, cada um ainda 
menos consciente de estar preparando uma armadilha para o outro, 
pelo fato de estar ele próprio, caindo em uma armadilha análoga. 
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE 
LIGADOS AOS PROCESSOS PRODUTIVOS DAS MULHERES PRODUTORAS 

RURAIS NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA UNIFICADA 
FRANCISCA MENDES E LAGO DO

CONSERVACIÓN AMBIENTAL
VINCULADA A LOS

PRODUCTORAS DE LA
FRANCISCA MENDES Y

GT2. Ambiente: sustentabilidade, povos tradicionais, comunidades amazônicas

RESUMO 

O artigo tem por objetivo analisar a conservação ambiental no contexto da sustentabilidade 

ligados aos processos produtivos das mulheres produtoras rurais na Associação Comunitária 

Agrícola Unificada Francisca Mendes e Lago do Sucurijú 

Preto da Eva – AM. Como objetivos específicos: Identificar os espaços de plantio e cultivo 

das mulheres produtoras rurais da associação. Investigar os produtos produzidos e coletados 

pelas mulheres. Verificar a ligação dos processos produtivos co

sustentabilidade. As aproximações no aspecto da agricultura familiar, em análise, trazem 

abordagens, primeiro o processo histórico pelo qual a mulher encontra

agricultura desde os primórdios da história, sejam nas

social. Considerando o ambiente rural como espaço de conhecimento, dedicação e sustento 

através do plantio e cultivo da terra, permeados pelo seu papel na vida econômica e 

sustentável, seja na administração do sustento

com o preparo e correção do solo, semeadura, proteção no período da chuva e do sol, 

irrigação, adubação, saberes no conhecimento das doenças, pragas, tratos culturais, e o 

consumo de produtos orgânicos, o ext

andiroba(Carapaguianensis Aubl)
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RURAIS NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA UNIFICADA 
FRANCISCA MENDES E LAGO DO SUCURIJÚ – ACAUFLAJU, MUNICÍPIO DE 
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Ambiente: sustentabilidade, povos tradicionais, comunidades amazônicas

O artigo tem por objetivo analisar a conservação ambiental no contexto da sustentabilidade 

ligados aos processos produtivos das mulheres produtoras rurais na Associação Comunitária 

Agrícola Unificada Francisca Mendes e Lago do Sucurijú – ACAUFLAJU, municíp

AM. Como objetivos específicos: Identificar os espaços de plantio e cultivo 

das mulheres produtoras rurais da associação. Investigar os produtos produzidos e coletados 

pelas mulheres. Verificar a ligação dos processos produtivos com a conservação ambiental e 

sustentabilidade. As aproximações no aspecto da agricultura familiar, em análise, trazem 

abordagens, primeiro o processo histórico pelo qual a mulher encontra

agricultura desde os primórdios da história, sejam nas estruturas: biológica, psicológica e 

social. Considerando o ambiente rural como espaço de conhecimento, dedicação e sustento 

através do plantio e cultivo da terra, permeados pelo seu papel na vida econômica e 

sustentável, seja na administração do sustento familiar, como na educação dos filhos, cuidado 

com o preparo e correção do solo, semeadura, proteção no período da chuva e do sol, 

irrigação, adubação, saberes no conhecimento das doenças, pragas, tratos culturais, e o 

consumo de produtos orgânicos, o extrativismo na extração do óleo da 

Aubl)e copaíba (copaiferalangsdorffii), a colheita de cipós medicinais, 
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Ambiente: sustentabilidade, povos tradicionais, comunidades amazônicas. 

O artigo tem por objetivo analisar a conservação ambiental no contexto da sustentabilidade 

ligados aos processos produtivos das mulheres produtoras rurais na Associação Comunitária 

ACAUFLAJU, município de Rio 

AM. Como objetivos específicos: Identificar os espaços de plantio e cultivo 

das mulheres produtoras rurais da associação. Investigar os produtos produzidos e coletados 

m a conservação ambiental e 

sustentabilidade. As aproximações no aspecto da agricultura familiar, em análise, trazem 

abordagens, primeiro o processo histórico pelo qual a mulher encontra-se inserida na 

estruturas: biológica, psicológica e 

social. Considerando o ambiente rural como espaço de conhecimento, dedicação e sustento 

através do plantio e cultivo da terra, permeados pelo seu papel na vida econômica e 

familiar, como na educação dos filhos, cuidado 

com o preparo e correção do solo, semeadura, proteção no período da chuva e do sol, 

irrigação, adubação, saberes no conhecimento das doenças, pragas, tratos culturais, e o 

rativismo na extração do óleo da 

a colheita de cipós medicinais, 

pela Universidade Federal do Amazonas. E-mail: 



 

 
 
para uso artesanal de cestas e derivados, leite da seiva de árvores, frutos colhidos em épocas 

como uixi (endopleurauchi

(Lecythispisonis)e da Amazônia, taperebá, 

cupuaçu(theobromagrandiflorum)

de produtos colhidos da floresta os 

os saberes e sabores milenares, na área de terra firme, estão também as madeiras de lei que 

fazem parte da variedade de produtos tanto para a comercialização na construção de casas e 

móveis como a tratamentos medicinais utilizados no tratamento de doenças.

bibliográfica e documental, acerca da contribuição e presença feminina na agricultura familiar 

em meio aos desafios, dificuldade financeira, liderança, autonomia, políticas públicas e 

garantia dos direitos. Na participação ativa nas atividades agrícolas para garantir o sustento e 

a renda familiar, no contexto ações sustentáveis visando o bem viver na coletividade, 

(SILVA, 2020). Para as gerações futuras, sustentabilidade significa o uso

biodiversidade. (SACHS, 2008). No entanto, os resultados apresentam na relação do homem 

com a natureza, em um processo de cultivo dos produtos em uma figuração em terras 

cultiváveis da mata, (MATOS, 2015), pois a associação vinculada a prod

comercialização de produtos agroecológicos ainda possui um dos maiores desafios no 

contexto ambiental. 

Palavras-chave: mulheres. conservação ambiental.
 
 

Referências bibliográficas

_____________________. Gênero e sustentabilidade na Amazônia. In: Torres, Iraildes 
Caldas. Org. O ethos das mulheres da floresta

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN,
MAKRON Books, 1996. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. 
Paulo: Atlas, 2010. 

MATOS, Gláucio, C. G. de, 
Valer/FAPEAM, Manaus/AM, 2015.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável
Garamond, 2008. 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

 

para uso artesanal de cestas e derivados, leite da seiva de árvores, frutos colhidos em épocas 

endopleurauchi) liso e coroa, piquiá(Caryocarvillosum)

e da Amazônia, taperebá,  pois além da plantação do açaí, 

heobromagrandiflorum), rabutã (Nepheliumlappaceum), unem

de produtos colhidos da floresta os produtos do plantio(como hortaliças, tubérculos,...). Enfim 

lenares, na área de terra firme, estão também as madeiras de lei que 

fazem parte da variedade de produtos tanto para a comercialização na construção de casas e 

tratamentos medicinais utilizados no tratamento de doenças.

bibliográfica e documental, acerca da contribuição e presença feminina na agricultura familiar 

em meio aos desafios, dificuldade financeira, liderança, autonomia, políticas públicas e 

garantia dos direitos. Na participação ativa nas atividades agrícolas para garantir o sustento e 

a renda familiar, no contexto ações sustentáveis visando o bem viver na coletividade, 

(SILVA, 2020). Para as gerações futuras, sustentabilidade significa o uso

biodiversidade. (SACHS, 2008). No entanto, os resultados apresentam na relação do homem 

com a natureza, em um processo de cultivo dos produtos em uma figuração em terras 

cultiváveis da mata, (MATOS, 2015), pois a associação vinculada a prod

comercialização de produtos agroecológicos ainda possui um dos maiores desafios no 

mulheres. conservação ambiental.sustentabilidade.agroecologia.
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CONFIGURAÇÃO DO TURISMO

CONFIGURATION OF COMMUNITY

GT2 - AMBIENTE: SUSTENTABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS, COMUNIDADES 
AMAZÔNICAS 
 
RESUMO 
O uso do conceito das configurações humanas, interdependência e poder desenvolvidos pelo 
sociólogo Norbert Elias, nos alicerça para compreender os estudos
comunitária realizado no baixo Rio Negro, Amazonas. Elias apresenta um model
metodológico e interdisciplinar, que na observação direta percebe
os comunitários, bem como se demonstra as relações de poder nas relações humanas. A 
pesquisa é teórica e empírica traçou o itinerário para a compreensão e da apre
realidade estudada sobre o turismo de base comunitária (TBC). Esta dimensão empírica sobre 
o universo social, ambiental e econômico põe em perspectiva a contribuição do turismo como 
atividade econômica.  
Palavras-chaves: Turismo de base comunitári

 
 

Abstract 
The use of the concept of human configurations, interdependence and power developed by 
sociologist Norbert Elias, supports us to understand the studies
carried out in the lower Rio Negro, Amazonas. Elias presents a methodological and 
interdisciplinary model, which in direct observation reveals interdependence among 
community members, as well as demonstrating the power relations
research is theoretical and empirical traced the itinerary for the understanding and 
apprehension of the studied reality on community
dimension on the social, environmental and economic universe 
tourism as an economic activity into perspective
Keywords: Community-based tourism
 
 
Introdução 

TBC: uma discussão conceitual em Norbert Elia

Para elucidar a colaboração de No
deve-se atentar para o conceito que ELIAS (2000) traz no livro “Os estabelecidos e outsiders” 
que na essência as comunidades são
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AMBIENTE: SUSTENTABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS, COMUNIDADES 

O uso do conceito das configurações humanas, interdependência e poder desenvolvidos pelo 
sociólogo Norbert Elias, nos alicerça para compreender os estudos  sobre o turismo de base 
comunitária realizado no baixo Rio Negro, Amazonas. Elias apresenta um model
metodológico e interdisciplinar, que na observação direta percebe-se interdependência entre 
os comunitários, bem como se demonstra as relações de poder nas relações humanas. A 
pesquisa é teórica e empírica traçou o itinerário para a compreensão e da apre
realidade estudada sobre o turismo de base comunitária (TBC). Esta dimensão empírica sobre 
o universo social, ambiental e econômico põe em perspectiva a contribuição do turismo como 

Turismo de base comunitária. Interdependência. 

The use of the concept of human configurations, interdependence and power developed by 
sociologist Norbert Elias, supports us to understand the studies on community
carried out in the lower Rio Negro, Amazonas. Elias presents a methodological and 
interdisciplinary model, which in direct observation reveals interdependence among 
community members, as well as demonstrating the power relations in human relations. The 
research is theoretical and empirical traced the itinerary for the understanding and 
apprehension of the studied reality on community-based tourism (TBC). This empirical 
dimension on the social, environmental and economic universe puts the contribution of 
tourism as an economic activity into perspective. 

based tourism. Interdependence 

TBC: uma discussão conceitual em Norbert Elias 

Para elucidar a colaboração de Norbert Elias no Turismo de Base Comunit
se atentar para o conceito que ELIAS (2000) traz no livro “Os estabelecidos e outsiders” 

que na essência as comunidades são: 

         
Cultura na Amazônia 
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EM COMUNIDADES 

BASED TOURISM IN COMMUNITIES OF THE 

Shirley Cintra Portela de Sá Peixoto1
 

AMBIENTE: SUSTENTABILIDADE, POVOS TRADICIONAIS, COMUNIDADES 

O uso do conceito das configurações humanas, interdependência e poder desenvolvidos pelo 
sobre o turismo de base 

comunitária realizado no baixo Rio Negro, Amazonas. Elias apresenta um modelo 
se interdependência entre 

os comunitários, bem como se demonstra as relações de poder nas relações humanas. A 
pesquisa é teórica e empírica traçou o itinerário para a compreensão e da apreensão da 
realidade estudada sobre o turismo de base comunitária (TBC). Esta dimensão empírica sobre 
o universo social, ambiental e econômico põe em perspectiva a contribuição do turismo como 

The use of the concept of human configurations, interdependence and power developed by 
on community-based tourism 

carried out in the lower Rio Negro, Amazonas. Elias presents a methodological and 
interdisciplinary model, which in direct observation reveals interdependence among 

in human relations. The 
research is theoretical and empirical traced the itinerary for the understanding and 

based tourism (TBC). This empirical 
puts the contribution of 

bert Elias no Turismo de Base Comunitária (TBC) 
se atentar para o conceito que ELIAS (2000) traz no livro “Os estabelecidos e outsiders” 



 

 
 

No turismo de base comunitária (TBC) é uma atividade que envolve a comunidade 

local, que não é uma comunidade urban

familiares e criam seus lares. Esse grupo se propõe a desenvolver o turismo como uma 

atividade econômica, dá anuência para que ocorram as modificações estruturais e criam

expectativas nos comunitários, onde sã

no processo produtivo da atividade.

Primeiro destaque para a implementação do turismo: que a interdependência entre os 

comunitários que se reúnem para aceitação do TBC, e, como num sistema, a atividade

turística também passa por etapas no seu processo de implementação, com a divisão de 

funções, bem como à criação e a institucionalização do mesmo, que apresentará o poder e a 

relação de dependência funcional entre os comunitários. Segundo destaque, que ca

junto com o primeiro, o turismo tem um ponto de vista político, econômico, ambiental e 

sociocultural, prevalecendo o lugar do comunitário e suas práticas culturais, que poderão 

moldadas e modificadas pelo turismo

O Estado tem o poder na implementação do turismo em comunidades tradicionais, 

como apoio e atuação no planejamento, legislação de regulamentação, incentivo e fomento 

em empreendimentos e promoção e divulgação da atividade. Corrobora Elias (1994) que o 

poder é político, econômico, do conhecimento, simbólico, militar e se apresenta em inúmeras 

formas e relações. 

O turismo como uma atividade econômica com múltiplas interrelações e 

interdependências, - envolve os mais diversos setores produtivos 

segmentos que formam a estrutura organizacional do local. O turismo poderá beneficiar a 

todos de uma determinada região, tanto de forma direta como indireta do sistema turístico.

Em teoria o TBC exige uma ação decisiva dos comunitários que im

envolvimento direto das populações locais em todas as fases do processo da formação, até o 

ponto em que a comunidade se envolva na gestão do empreendimento. Neste processo surgem 

pessoas da comunidade que começam a se destacar como liderança
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...organizações de criadoras de lares, nos quais dormem, comem e criam suas 
famílias, são unidades residenciais como os bairros urbanos, os vilarejos, as 
aldeias, os conjuntos habitacionais ou grupos de barracas de acampamento. 
(ELIAS, 2000, p.165) 

No turismo de base comunitária (TBC) é uma atividade que envolve a comunidade 

local, que não é uma comunidade urbana, lá vivem famílias, possuem suas unidades 

familiares e criam seus lares. Esse grupo se propõe a desenvolver o turismo como uma 

atividade econômica, dá anuência para que ocorram as modificações estruturais e criam

expectativas nos comunitários, onde são inseridos a exercer uma função e estabelecer regras 

no processo produtivo da atividade.  

Primeiro destaque para a implementação do turismo: que a interdependência entre os 

comunitários que se reúnem para aceitação do TBC, e, como num sistema, a atividade

turística também passa por etapas no seu processo de implementação, com a divisão de 

funções, bem como à criação e a institucionalização do mesmo, que apresentará o poder e a 

relação de dependência funcional entre os comunitários. Segundo destaque, que ca

junto com o primeiro, o turismo tem um ponto de vista político, econômico, ambiental e 

sociocultural, prevalecendo o lugar do comunitário e suas práticas culturais, que poderão 

moldadas e modificadas pelo turismo. 

O Estado tem o poder na implementação do turismo em comunidades tradicionais, 

como apoio e atuação no planejamento, legislação de regulamentação, incentivo e fomento 

em empreendimentos e promoção e divulgação da atividade. Corrobora Elias (1994) que o 

r é político, econômico, do conhecimento, simbólico, militar e se apresenta em inúmeras 

O turismo como uma atividade econômica com múltiplas interrelações e 

envolve os mais diversos setores produtivos -, com influênc

segmentos que formam a estrutura organizacional do local. O turismo poderá beneficiar a 

todos de uma determinada região, tanto de forma direta como indireta do sistema turístico.

Em teoria o TBC exige uma ação decisiva dos comunitários que im

envolvimento direto das populações locais em todas as fases do processo da formação, até o 

ponto em que a comunidade se envolva na gestão do empreendimento. Neste processo surgem 

pessoas da comunidade que começam a se destacar como liderança. 
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...organizações de criadoras de lares, nos quais dormem, comem e criam suas 
o os bairros urbanos, os vilarejos, as 

aldeias, os conjuntos habitacionais ou grupos de barracas de acampamento. 

No turismo de base comunitária (TBC) é uma atividade que envolve a comunidade 

a, lá vivem famílias, possuem suas unidades 

familiares e criam seus lares. Esse grupo se propõe a desenvolver o turismo como uma 

atividade econômica, dá anuência para que ocorram as modificações estruturais e criam-se 

o inseridos a exercer uma função e estabelecer regras 

Primeiro destaque para a implementação do turismo: que a interdependência entre os 

comunitários que se reúnem para aceitação do TBC, e, como num sistema, a atividade 

turística também passa por etapas no seu processo de implementação, com a divisão de 

funções, bem como à criação e a institucionalização do mesmo, que apresentará o poder e a 

relação de dependência funcional entre os comunitários. Segundo destaque, que caminha 

junto com o primeiro, o turismo tem um ponto de vista político, econômico, ambiental e 

sociocultural, prevalecendo o lugar do comunitário e suas práticas culturais, que poderão 

O Estado tem o poder na implementação do turismo em comunidades tradicionais, 

como apoio e atuação no planejamento, legislação de regulamentação, incentivo e fomento 

em empreendimentos e promoção e divulgação da atividade. Corrobora Elias (1994) que o 

r é político, econômico, do conhecimento, simbólico, militar e se apresenta em inúmeras 

O turismo como uma atividade econômica com múltiplas interrelações e 

, com influência em outros 

segmentos que formam a estrutura organizacional do local. O turismo poderá beneficiar a 

todos de uma determinada região, tanto de forma direta como indireta do sistema turístico.  

Em teoria o TBC exige uma ação decisiva dos comunitários que implica no 

envolvimento direto das populações locais em todas as fases do processo da formação, até o 

ponto em que a comunidade se envolva na gestão do empreendimento. Neste processo surgem 



 

 
 

Entretanto Elias (2000) aponta a existência de problemas na comunidade naquilo que 

se refere a distinção de valores atribuídos entre os comunitários, destaca o ator

Aduz Norbert Elias (2008) que o pensamento deve ir além do campo do dualismo 

simplista e as categorizações. Ao abordamos o sistema para o desenvolvimento do turismo de 

base comunitária (TBC) é inerente encontr

alcaçar o desenvolvimento social, cultural, econômico e cultural. Os avanços dependem 

diretamente da abordagem que é dada nos países que desenvolvem o TBC, existe o debate 

entre os autores sobre o turismo

sustentável.  

No uso da teoria de Elias (2008) para a compreenção do sistema turísco, para que esse 

verdadeiramente aconteça, primeiro entende

educacionais, biológicos e psicológicos, assim o desenvolvimento ocorrerá para o grupo 

social, bem como para o indivíduo, pois os mesmo se encontram interligado na teia social

Afirma Elias (2001) que no contexto social, as comunidades não estão autônomas, 

conforme a sua teoria da sociologia configuracional. Destaca o autor como uma questão 

central, em conhecer de que modo os indivíduos estão ligados entre si. Assim No

sustenta que não há isolamento individual, mas que a estrutura está na interdepend

social. 

No contexto do patrimônio cultural da região, esse pertence a uma superestrututa que é 

constituído por diferentes elementos isolados, mas que são interdependentes. Como a história, 

educação e meio ambiente. Em relação a esse, o cuidado com o 

fundamental para o ecoturismo e suas outras ramificações da atividade que usam a natureza 

como atração. 

Importe compreender que o processo de envolvimento social da comunidade local, 

deve ser participativo, desde o planejamento, projeto 
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etanto Elias (2000) aponta a existência de problemas na comunidade naquilo que 

se refere a distinção de valores atribuídos entre os comunitários, destaca o ator

“... nessas redes comunais de famílias, a cada uma família. Invariavelmente, 
algumas famílias ou talvez grupos delas em uma mesma comunidade, tão 
logo são ligadas pelo fio invisível da vizinhança, passa a se ver e a ser vistos 
pelos outros como melhores ou, alternativamente, como “menos agradáveis”, 
“menos boa”, “menos digna”, ou seja, qual for a d
(ELIAS, 2000, p.166) 

bert Elias (2008) que o pensamento deve ir além do campo do dualismo 

simplista e as categorizações. Ao abordamos o sistema para o desenvolvimento do turismo de 

base comunitária (TBC) é inerente encontrar os processos em diferentes níveis ou formas para 

alcaçar o desenvolvimento social, cultural, econômico e cultural. Os avanços dependem 

diretamente da abordagem que é dada nos países que desenvolvem o TBC, existe o debate 

entre os autores sobre o turismo como redutor da pobreza e cooperador para desenvolvimento 

No uso da teoria de Elias (2008) para a compreenção do sistema turísco, para que esse 

verdadeiramente aconteça, primeiro entende-se as interrelações entre os processos históricos, 

cacionais, biológicos e psicológicos, assim o desenvolvimento ocorrerá para o grupo 

social, bem como para o indivíduo, pois os mesmo se encontram interligado na teia social

Afirma Elias (2001) que no contexto social, as comunidades não estão autônomas, 

nforme a sua teoria da sociologia configuracional. Destaca o autor como uma questão 

central, em conhecer de que modo os indivíduos estão ligados entre si. Assim No

sustenta que não há isolamento individual, mas que a estrutura está na interdepend

No contexto do patrimônio cultural da região, esse pertence a uma superestrututa que é 

constituído por diferentes elementos isolados, mas que são interdependentes. Como a história, 

educação e meio ambiente. Em relação a esse, o cuidado com o 

fundamental para o ecoturismo e suas outras ramificações da atividade que usam a natureza 

Importe compreender que o processo de envolvimento social da comunidade local, 

deve ser participativo, desde o planejamento, projeto até chegar a gestão do TBC. Para que se 
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etanto Elias (2000) aponta a existência de problemas na comunidade naquilo que 

se refere a distinção de valores atribuídos entre os comunitários, destaca o ator: 

“... nessas redes comunais de famílias, a cada uma família. Invariavelmente, 
ou talvez grupos delas em uma mesma comunidade, tão 

logo são ligadas pelo fio invisível da vizinhança, passa a se ver e a ser vistos 
pelos outros como melhores ou, alternativamente, como “menos agradáveis”, 
“menos boa”, “menos digna”, ou seja, qual for a denominação que use. 

bert Elias (2008) que o pensamento deve ir além do campo do dualismo 

simplista e as categorizações. Ao abordamos o sistema para o desenvolvimento do turismo de 

ar os processos em diferentes níveis ou formas para 

alcaçar o desenvolvimento social, cultural, econômico e cultural. Os avanços dependem 

diretamente da abordagem que é dada nos países que desenvolvem o TBC, existe o debate 

como redutor da pobreza e cooperador para desenvolvimento 

No uso da teoria de Elias (2008) para a compreenção do sistema turísco, para que esse 

se as interrelações entre os processos históricos, 

cacionais, biológicos e psicológicos, assim o desenvolvimento ocorrerá para o grupo 

social, bem como para o indivíduo, pois os mesmo se encontram interligado na teia social. 

Afirma Elias (2001) que no contexto social, as comunidades não estão autônomas, 

nforme a sua teoria da sociologia configuracional. Destaca o autor como uma questão 

central, em conhecer de que modo os indivíduos estão ligados entre si. Assim Norbert Elias 

sustenta que não há isolamento individual, mas que a estrutura está na interdependência 

No contexto do patrimônio cultural da região, esse pertence a uma superestrututa que é 

constituído por diferentes elementos isolados, mas que são interdependentes. Como a história, 

educação e meio ambiente. Em relação a esse, o cuidado com o ambiente natural é 

fundamental para o ecoturismo e suas outras ramificações da atividade que usam a natureza 

Importe compreender que o processo de envolvimento social da comunidade local, 

até chegar a gestão do TBC. Para que se 



 

 
 
tenha êxito no segmento social sustenta Elias (1993) que, não se entende essas estruturas 

apenas estudando um estrato funcional no campo social, mas exige

entre diferentes estratos funcionai

Quando uma comunidade se abre para receber o turista no seu território, esse é 

consumido, não por invasores, mas por pessoas que compraram os produtos turísticos, e na 

formulação do produto consta o patrimônio natural

planejamento participativo e coletivo, bem como, a sua utilização de forma racional dos 

recursos com vista à sustentabilidade territorial. Para esta situação a comunidade tem que se 

colocar numa posição de poder, poi

(1994) sobre o monopolizar aquilo que os outros necessitam. Portanto, quanto maior as 

necessidades desses últimos, maior é a proporção de poder que detêm os primeiros

A partir do momento que a comunidade 

turismo como oportunidade econômica, ela também se coloca à disposição para que ocorram 

as modificações estruturais no local comum a eles, criam expectativas na função do processo 

produtivo e econômico advindo do

um negócio de mercado, que capta os visitantes no mercado turístico, gera finanças, precisa se 

renovar com uma certa constância para manter

 

Conclusão 

As comunidades tradicionais têm sua

construído por eles, e o conhecimento do território que lhes aprovisiona meios para a 

subsistência. Essas comunidades têm modos de vida que semelhantes, como o uso comum dos 

recursos naturais. Matos (2015) aduz

interdependência uns dos outros, formam grupos ou melhor, figurações, esta é para Elias 

(1994) o entrelaçar dos humanos

Bibliografia 

ELIAS, Norbert. O processo civilizado
Jungmann, 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

 

tenha êxito no segmento social sustenta Elias (1993) que, não se entende essas estruturas 

apenas estudando um estrato funcional no campo social, mas exige-se um estudo das relações 

entre diferentes estratos funcionais que convivem juntos no campo social

Quando uma comunidade se abre para receber o turista no seu território, esse é 

consumido, não por invasores, mas por pessoas que compraram os produtos turísticos, e na 

formulação do produto consta o patrimônio natural e cultural, por isso, a importância do 

planejamento participativo e coletivo, bem como, a sua utilização de forma racional dos 

recursos com vista à sustentabilidade territorial. Para esta situação a comunidade tem que se 

colocar numa posição de poder, pois o poder também está no grupo, como escreve Elias 

(1994) sobre o monopolizar aquilo que os outros necessitam. Portanto, quanto maior as 

necessidades desses últimos, maior é a proporção de poder que detêm os primeiros

A partir do momento que a comunidade local se coloca disposta para desenvolver o 

turismo como oportunidade econômica, ela também se coloca à disposição para que ocorram 

as modificações estruturais no local comum a eles, criam expectativas na função do processo 

produtivo e econômico advindo do turismo. Outra configuração do turismo é fazer parte de 

um negócio de mercado, que capta os visitantes no mercado turístico, gera finanças, precisa se 

renovar com uma certa constância para manter-se no mesmo.  

As comunidades tradicionais têm suas representações simbólicas do espaço que foi 

construído por eles, e o conhecimento do território que lhes aprovisiona meios para a 

subsistência. Essas comunidades têm modos de vida que semelhantes, como o uso comum dos 

recursos naturais. Matos (2015) aduz que os seres humanos vivem em relações de 

interdependência uns dos outros, formam grupos ou melhor, figurações, esta é para Elias 

(1994) o entrelaçar dos humanos. 

O processo civilizador. Volume 1: uma história de costumes. Tra
Jungmann, 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.  
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necessidades desses últimos, maior é a proporção de poder que detêm os primeiros. 
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GT3. TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES NA AMAZÔNIA: TEORIAS, 

PROCESSOS E CONFLITOS  

RESUMO 

O presente trabalho é fruto da pesquisa de Iniciação Cientifica no Museu Paraense 

Paraense qual desenvolvemos no Museu Paraense Emílio Goeldi com financiamento da bolsa 

PIBIC/CNPq e orientação da Profª. Drª. Claudia Leonor López Garcés, onde neste resumo 

apresento alguns resultados obtidos até o presente momento. Tratamos de analisar a questão da 

Guerra entre Mëbêngôkre-Kayapó no território Las Casas, grupo indígena do tronco 

linguístico Jê, que nas palavras da antropóloga Juliana Melo: “Os Kayapó da Terra Indígena 

Las Casas são classificados como Kayapó Setentrionais ou do Norte, que habitam a área 

etnográfica denominada Tocantins-Xigu”. Este território está situado na região Sudeste do Pará, 

abrangendo os municípios de Redenção, Pau D’arco e Floresta do Araguaia, região fortemente 

marcada pelos conflitos fundiários, uma triste realidade no Estado do Pará. Por esta razão, busco 

refletir a temática da Guerra neste processo de neocolonização da Amazônia, ressaltando que 

este problema não é da ordem do agora, como veremos, essa situação ocorre desde o processo 

de colonização na federação brasileira. Mas, para esta etnia, existe um triste significado, pois 

neste mesmo território, no início do século XX, o povo Irã Ãmranh que habitava esta região foi 

extinto por volta de 1930. Até hoje este território indígena é rodeado por fazendas, o que 

aumenta ainda mais os conflitos naquela região. Ao adentrarmos na literatura em busca de 

respostas para os nossos questionamentos, nos deparamos com uma diversa literatura em torno 

do povo Mêbêngôkre-Kayapó. Um povo que vive na Amazônia, mais especificamente no Pará 

e Mato Grosso, com uma população estimada em 12 mil pessoas segundo dados do IBGE de 
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Museu Paraense Emílio Goeldi. E-mail: albertoamaral@gmail.com 
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2010. A Língua Mêbêngôkre pertence à família linguística Jê, do tronco Macro-Jê.As análises 

foram aprofundadas em torno da guerra, a partir dos conflitos externos entre os homens 

brancos e os Kayapó da TI Las Casas, onde se fundamentou este conflito a partir do conceito 

de Etnocídio. Estas reflexões iniciaram-se ancoradas no pensamento de Manuela Carneiro da 

Cunha (2009), que faz todo um apanhado histórico desde o Brasil Colônia, aprofundando o 

referido conceito ao seguir os rastros que Pierre Clastres (2004). Observamos que, nesse 

processo, a noção de cosmopolítica Renato Sztutman (2012), se faz presente em tais 

questionamentos, até a atualização do conceito de etnocídio baseado nas reflexões de Viveiros 

de Castro (2016). o presente trabalho tem como Objetivo: Guerra neocolonial contra os 

Mebêngôkre do território indígena Las Casas, localizado na região Sudeste do Estado do Pará, 

para que se possa compreender como a questão da Guerra se faz presente na constituição deste 

território indígena, ao gerar impactos na sociabilidade dos Mebêngôkre, resultando na 

invisibilidade, silenciamento e até mesmo o aniquilamento dos povos Indígenas Mebêngôkre, 

que habitaram no território Las Casas. O procedimento técnico utilizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa é o de Pesquisa Bibliográfica, uma vez que, o material a ser 

utilizado para subsidiar a coleta de dados e a escrita do texto, refere-se a “(...) material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, (...), material 

disponibilizado na internet” (KARUARK, Fabiana. 2010: 28). Diante das reflexões citadas 

acima, podemos notar o quanto os ataques dos homens brancos foram decisivos para o 

Etnocídio dos Mebêngôkre-Kayapó nos momentos históricos distintos. No primeiro momento 

o extermínio dos Irã Ãmrãnh e depois na ausência das instituições estatais ou mesmo na 

ausência do Estado Brasileiro. O mesmo destaca Juliana Melo em seu relatório Circunstanciado 

de Identificação e delimitação da Terra Indígena Las Casas. E, neste momento recorremos para 

as reflexões de Gordon (2006) em torno desse problema: Como bem notou Pierre Clastres, num 

texto sobre o Etnocídio, Estado e capitalismo configuram na história da humanidade a mais 

prodigiosa máquina de produzir e, por isso mesmo, a mais terrível máquina de predação, que a 

tudo consome – gentes, coisas, raças, sociedades, espaços, naturezas, mares, florestas, solo, 

subsolo e o infinito em nome do reinado da produção. (GORDON. 2006:40). Ao adentrarmos 

sobre a temática da Guerra entre os Kayapó, vamos perceber que o conceito de Etnocídio nos 

auxilia em nossas reflexões nesse primeiro momento, onde percebemos a ausência do Estado 

em relação aos Indígenas da TI Las Casas, no entanto, ressaltamos que esse problema é muito 

mais complexo do que imaginamos, uma vez que, ao avançarmos na pesquisa percebemos que 

essa Guerra ocorre também de modo externo, como bem nos mostrou Gordon (2006), ou seja, 

a Guerra dos homem branco/Estado contra os indígenas. No entanto, não podemos deixar de 

perceber no Brasil o papel do genocídio indígena no processo de aniquilação dos povos 

indígenas e isto não ocorre apenas em terras Mebêngôkre, uma vez que, desde o início do século 

XX, a documentação analisada nos revela que as demandas por justiça reparativa não deram 

espaço como se deveria para que se pudesse compreender o Etnocídio dos povos indígenas. 

Ressaltando que, para aqueles que vivenciaram ou vivenciam com os constantes ataques dentro 

desse tempo-espaço, essas agressões contra a fisicalidade das pessoas, baseadas na concepção 

de individuo, a sugestão para refletirmos sobre outras violências que escapem a esse mundo, 

soa como desrespeitosa e fria. No nosso ponto de vista, trata-se de aceitarmos o peso envolvido 

em conviver cotidianamente com essas imagens da “matéria humana”. A constante sensação de 
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que a cada palavra escrita ou reflexão deixamos escapar a “totalidade” dos fatos, não rendendo 

o digno tributo àqueles que foram massacrados anonimamente sem sabermos, na maioria deles, 

ao menos os seus nomes e sonhos. 

 

Palavras-chave: Guerra, Mebengôkre-Kayapó. Etnocidio. Las Casas.   
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GRANDES ÁREAS DO SANTARENZINHO E MARACANÃ COMO CORREDORES 
DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE SANTARÉM/PARÁ 

 

GREAT AREAS OF SANTARENZINHO AND MARACANÃ AS DEVELOPMENT 
CORRIDORS OF THE CITY OF SANTARÉM/PARÁ 

 

Alexandro Napoleão Sant’Ana1 

 

Territórios e Territorialidades na Amazônia: Teorias, Processos e Conflitos. 
 

RESUMO 
Este artigo tem por finalidade analisar o desenvolvimento socioeconômico experimentado pela 
cidade de Santarém, no Estado do Pará, com enfoque direto sobre as denominadas grandes áreas 
do Santarenzinho e Maracanã e seu processo de ordenamento territorial. Por meio da pesquisa 
bibliográfica e documental, busca-se investigar a historicidade da ocupação daquela região, 
verificar os índices populacionais locais mais importantes, bem como ponderar os 
investimentos públicos e privados em andamento e implantados percorrendo a história local 
desde o período colonial, tomando por base os estudos produzidos por autores como Antonia 
Amorim, Edna Castro e José Carlos Pereira, que serão amplamente revisitados. Atualmente, 
Santarém ocupa lugar de destaque na condição de cidade de porte médio da Amazônia Oriental. 
E é neste sentido que se reveste de extrema relevância analisar e conhecer o processo de 
desenvolvimento local em curso, que tem como principais corredores as grandes áreas do 
Santarenzinho e Maracanã, alvos de diversos recentes investimentos.  
 
Palavras-chave: Santarém. Santarenzinho. Maracanã. Ocupação.  Desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
This article has as purpose to analyze the socioeconomic development experienced by the city 
of Santarém, in State of Pará with a direct focus on the so - called greats areas of Santarenzinho 
and Maracanã, and its territorial planning process. Through bibliographical and documentary 
research, we sought to investigate the historicity of the occupation in that region, to verify the 
most important local population indexes, as well as to consider the public and private 
investments in progress and already implemented traversing local history since the colonial 
period, based on studies produced by authors such as Antonia Amorim, Edna Castro and José 
Carlos Pereira, which will be extensively revisited. Currently, Santarém occupies a prominent 
place in the condition of a medium-sized city in the Eastern Amazon. And it is in this sense that 
it is extremely relevant to analyze and know the ongoing local development process, which has 
as its main corridor the great areas of Santarenzinho and Maracanã, target of several 
investments in recent years. 
 
Keywords: Santarém. Santarenzinho. Maracanã. Occupation. Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Santarém está localizada na região oeste do estado do Pará, na mesorregião 

do Baixo Amazonas, às margens dos rios Tapajós e Amazonas. Sua história remonta ao século 

XVII, quando da fundação da Missão do Tapajós, em 22 de junho de 1661, pelo padre João 

Felipe Bettendorf, em nome da coroa portuguesa por questões religiosas e colonizadoras. Em 

14 de março de 1758, seria elevada à condição de vila adotando o nome de Santarém em 

homenagem à uma cidade homônima em Portugal. Finalmente, seu reconhecimento como 

cidade seria alcançado em 24 de outubro de 1848. Ao longo de todo este processo evolutivo, 

Santarém foi influenciada por portugueses, norte-americanos e, até mesmo, árabes (AMORIM, 

2000). 

Modernamente, Santarém, conhecida como a “Pérola do Tapajós”, desponta como uma 

cidade de porte médio de extrema importância na Amazônia Oriental notabilizando-se como 

centro urbano, comercial, financeiro e cultural no oeste paraense (PEREIRA, 2009). É 

considerada a terceira cidade mais populosa do estado e abriga a sede da Região Metropolitana 

de Santarém, que inclui os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM, 2017).  

De acordo com dados fornecidos pela prefeitura local, a população de Santarém está 

estimada em mais de 294 mil pessoas, que ocupam uma área territorial de 22.887,080 km², 

localizada estrategicamente entre as cidades de Belém, sua capital, e Manaus, capital do estado 

do Amazonas. 

Após experimentar alguns ciclos econômicos voltados à exportação de produtos, 

Santarém destaca-se pelo setor de serviços e comércio, embora ainda exista a exploração do 

extrativismo, a presença de certo grau de industrialização, a pecuária e a cultura da soja, que 

juntos elevam o seu PIB à sétima colocação no ranking estadual. Convém destacar que o estado 

do Pará é, territorialmente, a segunda maior unidade federativa brasileira, atrás apenas do 

Estado do Amazonas. Divide-se em 144 municípios, dos quais Belém é a capital e sede de uma 

região metropolitana.  
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Em 2011, decorreu no estado do Pará um plebiscito em que a população local foi 

consultada sobre a possibilidade de dividir esta unidade federativa em três partes, sendo ao Sul 

o estado do Carajás e, à oeste, o estado do Tapajós, reduzindo-se o Estado do Pará à Belém, sua 

região metropolitana e demais cidades de regiões mais próximas. Todavia, a maioria da 

população paraense (aproximadamente 66,00%) rejeitou a proposta e impediu que esta antiga 

reivindicação, especialmente santarena, fosse concretizada (TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO PARÁ).  

No entanto, o sentimento emancipacionista persiste na região oeste do estado, sobretudo 

na cidade de Santarém, a qual se propõe a ser a futura capital do tão sonhado estado do Tapajós. 

Diante deste cenário, a proposta deste trabalho é analisar o movimento expansionista 

que tem sido verificado, nas últimas décadas, nas chamadas grandes áreas do Santarenzinho e 

do Maracanã, localizadas a oeste do território municipal. Na consecução deste objetivo, há que 

se visitar o processo de formação da cidade de Santarém como um todo, a fim de se entender 

as peculiaridades desta cidade.  

A região oeste da cidade tem sido contemplada com inúmeros empreendimentos e 

investimentos de natureza pública e privada, e sua ocupação territorial por parte de pessoas das 

mais diversas origens merece destaque, uma vez que este locus tem despontado como o novo 

corredor de desenvolvimento socioeconômico da cidade de Santarém. Para tanto, autores como 

Terezinha Amorim, Edna Castro, José Pereira e Eric Wolf serão revisitados como 

fundamentação de grande importância neste contexto, não apenas socioeconômico e regional, 

mas também histórico, como se verá a seguir. 

 

2. SANTARÉM NO CONTEXTO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

 

 A formação histórica de Santarém data do século XVII, por meio das expedições 

portuguesas pelo rio Amazonas a partir da cidade de Belém, com a finalidade de consolidar o 

domínio colonial lusitano sobre as terras fundando aldeias, vilas, fortes, e expandindo o 

cristianismo entre os nativos nas missões religiosas. Santarém sempre gozou de uma posição 

privilegiada, tendo em vista localizar-se no encontro entre os rios Amazonas e Tapajós, sendo 
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este importante via de interiorização para região sudoeste do Pará em direção ao estado do Mato 

Grosso. 

 Em decorrência disso, as primeiras fundações de assentamentos coloniais ao longo do 

rio Amazonas seguiram essa tendência, sendo elas os embriões de futuros entrepostos 

comerciais que seriam utilizados por portugueses e brasileiros ao longo dos séculos para escoar 

a produção oriunda do interior da floresta amazônica, valendo-se também do rio Tapajós e suas 

riquezas oriundas daquela região mais ao sul. 

Em nível nacional, a expansão de nossas cidades sempre esteve voltada à exportação, 

até mesmo porque o Brasil foi uma colônia de exploração durante séculos, em que a lógica 

predominante era abastecer o mercado externo. Destarte, com base no trabalho escravo, no 

interior e nas cidades, que eram eminentemente costeiras, os ciclos econômicos coloniais foram 

definindo a paisagem urbana brasileira.  

Em outras palavras, nossas cidades eram postos avançados da produção localizada no 

interior com a função de organizar o mercado de produtos direcionados ao mercado exterior e 

da mão de obra escrava aqui explorada (CASTRO, 2009).  

 Conforme Edna Castro, em uma visão mais abrangente da região amazônica: 

 
A ocupação da Amazônia pela colonização portuguesa foi movida por interesses 
políticos de fincar pontos avançados, com fortificações, em lugares estrategicamente 
relevantes, distantes, para demarcar a presença portuguesa nessa imensa região do 
norte (CASTRO, 2009, p.17). 
 

 Para Castro (2009), a fundação das cidades coloniais amazônicas teria como finalidades 

a conquista de território e a organização de interesses econômicos, em um modelo de 

povoamento que visava consagrar o sistema extrativista, o transporte de mercadorias, o 

processo de catequese e dominação indígena. Com a expansão portuguesa à região, passou-se 

a explorar alguns ciclos econômicos regionais no período colonial como as drogas do sertão, 

riquezas vegetais muito valorizadas no continente europeu, e especialmente o cacau.  

 No século XIX e durante o período da 2ª Guerra Mundial (década de 1940), a cultura da 

borracha passou a ter papel fundamental nesse processo de povoamento e ocupação da região 

norte. Em razão desse novo produto, a troca de mercadorias foi fomentada em toda a região, 
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onde quer que houvesse capacidade de explorar esse recurso surgia um posto comercial capaz 

de captar e escoar a produção em direção aos centros mais desenvolvidos. Na lição de Antonia 

Amorim: 

 
A borracha foi, sem dúvida, o principal produto de exportação do norte do Brasil no 
século XIX. A produção era tão intensa que, durante esse ciclo, deu-se o 
desenvolvimento urbanístico e a dinamização da economia regional (AMORIM, 
2000, p. 98). 
 

Foi no final século XIX que se deu a primeira grande migração nordestina para a 

Amazônia em razão do declínio econômico da região nordeste, diante do predomínio da 

produção do café, e que foi agravado pela grande seca que assolou aquela região na década de 

1870. Ao mesmo tempo, ocorreu a ascensão da produção e valorização do látex extraído da 

seringueira na floresta, o que atraiu uma grande massa trabalhadora. 

 Assim, verifica-se que a produção era canalizada do interior da selva amazônica em 

direção aos grandes centros urbanos, como Belém e Manaus, que eram portos voltados à 

exportação para outros países e que viveram seu apogeu nesse período. Nesse meio tempo, era 

necessário que houvesse entrepostos capazes de manter a ligação entre a produção e a 

exportação, daí surgindo inúmeros povoados ao longo dos rios da região, embriões dos centros 

urbanos amazônicos hoje conhecidos como é o caso de Santarém, logo, Castro descreve que: 

 
Os seringais eram lugares de produção, e a cidade, o lugar de comércio. A borracha 
representa o momento mais importante da formação da rede urbana, ainda que 
incipiente, com o povoamento e a formação de cidades em função dos fluxos 
econômicos (CASTRO, 2009, p.18). 
 

 Todavia, na opinião da professora Antonia Amorim: 

 
Apesar da importante função que exerceram neste período, o antigo “rio da borracha” 
e a cidade de Santarém (ao contrário do que ocorrera tanto em Belém como em 
Manaus), em nada os mesmos foram beneficiados, pois nenhum desenvolvimento 
econômico e urbanístico se tornou evidente na região nesse período (AMORIM, 2000, 
p. 100). 
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De 1945 a 1970, a região permaneceu estagnada economicamente pela decadência do 

ciclo da borracha. Contudo, a partir da década de 70, a região conheceu um novo impulso com 

a descoberta de grandes reservas de ouro na cidade de Itaituba, distante aproximadamente 370 

km de Santarém. Com isso, teve início o ciclo do ouro, o qual atraiu grandes fluxos migratórios 

(em especial de nordestinos), gerou muita riqueza, mas nenhum desenvolvimento 

socioeconômico, embora tenha sido, até a década de 1990, a região mais produtiva do mundo 

(AMORIM, 2013). 

Ao descrever a situação vivenciada por Itaituba, e, paralelamente por Santarém e toda a 

região, Antonia Amorim assim ilustra: 

 
A moeda em circulação era o ouro, garimpeiros chegavam às cidades esbanjando suas 
fortunas e consumindo tudo o que o dinheiro podia comprar. O comércio, inclusive 
em Santarém, era intenso. Em contrapartida, as doenças tropicais, principalmente a 
malária, fizeram milhares de vítimas. A violência era excessiva, mortes de 
proprietários de garimpo e de trabalhadores eram encomendadas diariamente. O único 
registro de melhoria na saúde foi a instalação do Hospital dos Garimpeiros em 
Itaituba. Com relação à infraestrutura, principalmente quanto ao saneamento básico 
da cidade e região não há registros (AMORIM, 2013, p. 31). 
 

Com o fim deste ciclo econômico, nos anos 90, a região entrou em novo período de 

estagnação e falências. Entretanto, na virada do século XXI, a região passou novamente a 

figurar como polo de atração com a criação de gado, exploração da madeira e a chegada da soja, 

era Santarém sendo descoberta pelo agronegócio que se expandia a partir do Cerrado mato-

grossense em direção à Floresta Amazônica.  

Eric Wolf (2003), em sua obra “Antropologia e poder”, abordou as principais 

características das comunidades e classes sociais no Novo Mundo. Em sua escorreita descrição 

daquele cenário, podemos encontrar semelhanças entre a chamada plantation e o processo de 

formação, desenvolvimento e ascensão de Santarém e da região amazônica em geral. Portanto, 

o próximo capítulo será prodigioso neste sentido. 

 

3. O MODELO DE URBANIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 
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 Após o período colonial, sobretudo com a instauração da república no Brasil, no lapso 

entre os séculos XIX e XX, a relação campo-cidade sofreu profundas alterações. Com a chegada 

da industrialização ao Brasil, um novo modelo passou a protagonizar a economia e a 

organização social brasileiras. Nas palavras de Castro (2009), a urbanização brasileira 

acompanhou a industrialização, passando definitivamente para um outro regime de 

acumulação, o do capital industrial. 

A ruptura dos antigos padrões de povoamento do território nacional intensificou-se ao 

longo do século XX, com certas regiões brasileiras despontando como polos de atração de mão 

de obra do campo em razão da industrialização. Contudo, fenômenos naturais como as secas no 

nordeste brasileiro também tiveram sua parcela de contribuição nesse processo de migração 

populacional em nosso território. 

 Com dados obtidos junto ao IBGE, Castro (2009) demonstrou na Tabela 1 a tendência 

à urbanização experimentada pelo Brasil a partir da década de 1960, e para a região norte, a 

partir dos anos de 1980, senão vejamos: 

 

Tabela 1: Crescimento populacional e urbanização no Brasil e na Região Norte, 1940 -2000. 

Ano Brasil Região Norte 
População % Urbano População % Urbano 

1940 41.236.315 31,20% 1.462.420 27,70% 
1950 51.944.397 36,20% 1.844.655 31,50% 
1960 70.070.457 44,70% 2.561.782 37,50% 
1970 93.139.037 55,90% 3.603.860 45,10% 
1980 119.002.706 67,60% 5.880.268 51,70% 
1991 150.367.800 75,00% 9.337.150 57,80% 
2000 169.799.170 81,00% 12.900.704 69,87% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censos Demográficos de 1940 a 2000 (CASTRO, 2009, p. 
19). 

 

Compulsando-se os dados acima, é possível verificar que a população brasileira passou 

a ser eminentemente urbana a partir dos anos 70, com o ponto de viragem da região norte sendo 

atingido na década seguinte. Tais dados ilustram claramente o abandono dos antigos modelos 

de economia pautados na produção do campo com o predomínio do padrão de acumulação de 
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capital pela industrialização, o qual deslocou uma grande massa de trabalhadores do campo 

para os centros urbanos. 

Até mesmo a região norte, em que pese suas distâncias continentais, parcos meios de 

transporte e quase isolamento do restante do país, seguiu esta tendência de urbanização. Há que 

se considerar, entretanto, um fator de extrema importância neste processo que decorreu a partir 

da segunda metade do século XX naquela região.  

A saber, a região norte passou a ser objeto de intensos investimentos estatais motivados 

pelo desenvolvimentismo e nacionalismo que foram claramente estampados sob o slogan: 

“Integrar para não entregar”. Portanto, sob uma bandeira de proteção da Amazônia contra a 

internacionalização, os governos militares realizaram diversos projetos de ocupação daquele 

espaço por meio da abertura de rodovias federais como a Santarém-Cuiabá (BR-163), no 

sentido norte-sul, e a Transamazônica (BR-230), na direção leste-oeste. Não se olvide, porém, 

que em 1960, antes do período de dominação militar, o primeiro grande corredor em direção ao 

norte foi a rodovia Belém-Brasília (BR-153).  

Os Planos de Desenvolvimento da Amazônia (PDA) foram fundamentais para a 

ocupação da região por migrantes de diversas partes do Brasil. A existente produção agrícola e 

a pecuária passaram a compartilhar espaço com culturas mais capitalizadas nesse processo. O 

espaço urbano na fronteira foi produto não só do planejamento, mas da recriação social, das 

relações construídas por várias gerações que acabaram por se envolver em um projeto de 

desenvolvimento regional (CASTRO, 2009). 

 Como forma de potencializar os resultados, os Planos de Desenvolvimento da Amazônia 

realizaram a integração de antigas cidades da região, que tinham alguma importância tradicional 

no cenário regional, (CASTRO, 2009) como foi o caso de Porto Velho e Rio Branco, Altamira, 

Itaituba, Santarém, Marabá, Tucuruí e São Felix do Xingu, promovendo-lhes organização da 

economia, a integração e o desenvolvimento. 

 A história registra que a região obedeceu a dois modelos de urbanização influenciados 

pelo Estado e pelo mercado. O primeiro induzido pelo mencionado ciclo da borracha que levou 

à ocupação da região a partir dos vales dos rios. Em um segundo momento, a expansão da 
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fronteira agrícola vinda do sul passou a ser o objetivo dos investimentos públicos na região, o 

que acarretaria consigo o desmatamento. Assim: 

 
O avanço da fronteira agrícola dos anos 1970 contou de forma expressiva com as 
cidades já existentes localizadas nas margens dos cursos d’água. Entre outras, aquelas 
às margens do rio Tocantins (Tucuruí, Marabá, Imperatriz), do rio Xingu (Altamira, 
Vitória do Xingu e São Félix do Xingu), do rio Tapajós (Santarém e Itaituba) e do rio 
Madeira (Porto Velho e Humaitá). Mesmo pequenas, desempenharam papel 
importante na economia e na sociedade regional, referência para a população do 
entorno. Essas cidades antigas tornaram-se importantes nesse processo de 
transformação regional pela infraestrutura que ofereciam e pela diversidade de 
serviços. Não perderam esse papel na dinâmica regional, ao contrário, hoje são elos 
de confluência da ação política e do mercado ao lado de outras surgidas no movimento 
de expansão da fronteira, a exemplo de Parauapebas, Sinop, Vilhena e Paragominas 
(CASTRO, 2009, p. 27). 

 

4. A IMPORTÂNCIA DE SANTARÉM COMO POLO DO BAIXO AMAZONAS 

 

 A cidade de Santarém é considerada um polo de grande importância desde os tempos 

da economia colonial. Localizada a oeste do estado do Pará, é cortada por inúmeros rios 

utilizados há séculos para a navegação de pessoas e bens.  

Graças ao Programa de Integração Nacional (PIN), a cidade cresceu ainda mais em 

importância com a abertura das rodovias Transamazônica (BR-230) e Santarém-Cuiabá (BR-

163), as quais possibilitaram maior rapidez no processo de povoamento da região com a 

consequente formação de diversos aglomerados humanos em seu território, além das áreas 

tradicionalmente ocupadas. 

 De acordo com Castro (2009), o processo de urbanização caracteriza a espacialização 

da população, de natureza intensa e ritmo acelerado, introduzindo profundas mudanças na 

estrutura do povoamento regional. Este crescimento acelerado experimentado por diversas 

cidades amazônicas de pequeno e médio porte, em especial Santarém, acarreta uma explosão 

demográfica que impacta em diversos setores públicos como habitação, saneamento, limpeza 

pública e tratamento de resíduos, empregabilidade, segurança, atendimento básico de saúde etc.  

Portanto, estas cidades estão vivenciando o mesmo processo de concentração 

populacional – e suas mazelas – que foi predominante nas capitais dos estados por algumas 
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décadas, o que pode ser observado com a desigualdade social, aumento da violência, exclusão 

social e demais contradições que podem ser atribuídas, em certa medida, ao nosso modelo 

econômico capitalista. 

 Santarém representa um polo de influência em termos regionais que extrapola os limites 

estaduais, em um movimento impulsionado pelos interesses do mercado. Esta cidade sempre 

teve papel de destaque por seus produtos naturais, como as drogas do sertão (guaraná, cravo, 

salsa, cacau), tão valorizadas pelos europeus. Os primeiros seringais da Amazônia também 

foram explorados às margens do rio Tapajós, o que impulsionou a colonização da região no 

passado, como referido anteriormente.  

Conforme descrito pela historiadora Amorim (2013), em relação ao ciclo da borracha 

no rio Tapajós, às suas margens, o magnata norte-americano Henry Ford iniciou, em 1927, o 

grande projeto de produção ordenada de seringais e marcou um novo processo de ocupação e 

de exploração econômica da região.  

Com o arrendamento de um milhão de hectares, entre os municípios de Aveiro e Itaituba, 

o investidor criou a infraestrutura de uma cidade moderna chamada Fordlândia, a qual acabou 

não prosperando em razão de diversos fatores. Em 1934, nova tentativa foi feita mais próximo 

à Santarém na região que hoje corresponde ao município de Belterra, todavia, novo insucesso 

foi colhido pelo proprietário da Ford Motor Company. 

Apesar de suas deficiências, a cidade de Santarém desfruta de estrutura e diversidade de 

bens e serviços que lhe conferem o status de cidade média nesta região. As necessidades dos 

seus moradores e das cidades vizinhas por melhor atendimento médico, educação básica e de 

nível superior, cultura, lazer e oportunidades de emprego podem ser supridas com mais 

facilidade em Santarém.  

Pereira (2009) assinala o papel de Santarém no cenário do agronegócio: 

 
Desempenha, também, o papel de corredor de escoamento da produção de grãos do 
Centro-Oeste, especialmente da soja, que do porto local parte em direção aos Estados 
Unidos e à Europa, graças à localização estratégica dessa cidade em relação aos 
grandes centros consumidores de grãos exportados pelo Brasil (PEREIRA, 2009, p. 
348). 
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5. A EXPANSÃO URBANA DE SANTARÉM E SUA PERIFERIZAÇÃO 

 

A especulação imobiliária promovida por segmentos sociais vindos de estados do sul 

atingiu tanto as terras rurais, quanto as terras urbanas, incorporando grandes porções de terra e 

desagregando a tradicional agricultura familiar, em um movimento que empurrou muitas 

famílias para áreas rurais mais distantes, para a periferia da cidade ou para municípios vizinhos 

(PEREIRA, 2009). 

Em relação à ocupação urbana de Santarém, Pereira (2009) nos esclarece que: 

 
De fato, a população urbana, que, na década de 70, era de 50 mil habitantes, sofre 
profunda transformação nas duas décadas seguintes, dada as políticas urbanas federais 
implementadas entre 1970 e 1990, no âmbito do Plano de Integração Nacional (PIN) 
e às decorrentes melhorias na infra-estrutura urbana – comunicações, transportes, 
serviços de educação, saúde e saneamento básico (PEREIRA, 2009. p. 332). 
 

Logo, é possível correlacionar a expansão periférica de Santarém com os ciclos 

econômicos citados e a chegada da cultura da soja na zona rural desta região, em especial no 

corredor da BR-163, em comunidades como São José, Cipoal e Tabocal. Contudo, o processo 

de ocupação desordenada havia tido início muito antes da chegada dos “sojeiros” ou “gaúchos”. 

Conforme Amorim (2013), o processo data do final da década de 1970, período em que 

acidentes geográficos que demarcavam os limites naturais de Santarém começaram a ser 

ignorados e ultrapassados: 

 
Os principais responsáveis pela ocupação desordenada têm como causa uma 
conjunção de fatores: o êxodo rural, a busca de escolas para filhos, a tentativa de 
emprego na cidade, o aumento populacional, a formação de novas famílias, a chegada 
de imigrantes (principalmente nordestinos), a oferta de bons preços aos terrenos 
localizados nas áreas próximas ao centro, levando os seus antigos moradores a se 
deslocarem para os novos bairros, cada vez mais distantes, deixando para trás seu 
passado e sua história (AMORIM, 2013, p. 108). 
 

 Segundo observado por Pereira (2009), em pouco menos de uma década, áreas de 

floresta viraram loteamentos ilegais constituídos por casas de padrão construtivo de baixa 

qualidade, com grande número de moradores, mas carentes de serviços públicos como 



12	

 

 

	
	

2º	SIMPÓSIO	PROCESSOS	CIVILIZADORES	NA	
PANAMAZÔNIA	–	II	SPCPAM	

TEMA:	Figurações,	Interculturalidade	e	Relações	de	Poder	

	

 

iluminação, pavimentação e saneamento. Estas características amoldam-se perfeitamente ao 

objeto desta pesquisa, como se observará em seguida, na análise da zona oeste de Santarém. 

 

6. AS GRANDES ÁREAS DO SANTARENZINHO E MARACANÃ 

 

 Como descrito neste estudo, Santarém passou por um grande processo de urbanização 

nas últimas décadas. Áreas periféricas, antes dominadas pela vegetação nativa, foram ocupadas 

por diversos grupos sociais como na região oeste da cidade.  

A rigor, habitantes da zona rural, pessoas de cidades vizinhas, migrantes nordestinos, 

todos em busca de melhores condições de vida, e até mesmo antigos moradores de bairros 

tradicionais que venderam seus imóveis a preços “vantajosos” e passaram a residir na periferia, 

expandiram as fronteiras da cidade em todas as direções.  

Originariamente, Santarém era composta por dois bairros: Aldeia, na região central, e 

Prainha, na zona leste. A partir dos anos de 1950, estes bairros foram subdivididos com a criação 

de inúmeros outros, em especial o bairro da Aldeia. Neste processo, a região oeste da cidade, 

que é delimitada pela BR-163, despertou o interesse das pessoas e o seu limite natural, o igarapé 

do Irurá, foi transposto em meados da década de 1970 dando início à sua ocupação. 

Na atualidade, há que se destacar uma presença considerável de pessoas com maior 

poder aquisitivo na região oeste de Santarém. Muitos “sojeiros”, funcionários públicos vindos 

da capital ou de outros estados, e empresários locais passaram a enxergar o potencial e as 

vantagens da região e investiram nas grandes áreas do Santarenzinho e do Maracanã. Nos 

últimos anos, observou-se a construção de inúmeros condomínios residenciais fechados e 

residências de alto padrão em contraste com a maioria de habitações precárias que, 

historicamente, formaram esta região da cidade. 

 A prefeitura e a população em geral costumam dividir a cidade nas chamadas “grandes 

áreas”, que nada mais são do que aglomerados de bairros que possuem determinadas 

características em comum. Geralmente, uma grande área é denominada em função do seu bairro 

de maior importância, havendo várias em Santarém.  
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Desta forma, encontramos as grandes áreas do Santarenzinho e do Maracanã a oeste da 

cidade, sendo a primeira formada pelos bairros: Amparo, São Cristóvão, Novo Horizonte, 

Conquista, Alvorada e Residencial Salvação (loteamento popular do programa federal Minha 

Casa Minha Vida), além do bairro do Santarenzinho propriamente dito. Na grande área do 

Maracanã, encontramos os bairros Maracanã I e Maracanã, Nova Vitória e Elcione Barbalho 

(Tabela 2). Estas duas grandes áreas são separadas pela Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, 

que foi construída na década de 1970 para dar acesso ao novo aeroporto da cidade.  

 

Tabela 2 – População dos bairros das grandes áreas do Santarenzinho e do Maracanã. 
BAIRRO POPULAÇÃO P. MASCULINA P. FEMININA DOMICÍLIOS 

Santarenzinho 9.092 4.470 4.622 2.572 
Alvorada 1.463 708 755 447 
Amparo 3.299 1.688 1.611 882 

Conquista 1.978 981 997 503 
Novo 

Horizonte 1.469 731 738 379 

São Cristóvão 2.167 1.107 1.060 516 
Maracanã I 2.553 1.307 1.246 788 
Maracanã 3.695 1.782 1.913 1.057 

Nova Vitória 2.165 1.053 1.112 597 
Elcione 

Barbalho 3.296 1.628 1.668 838 

Total 31.177 15.455 15.722 8.579 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Santarém (2017). 
   

Além dos dez bairros acima (Tabela 2), em 2016, foi inaugurado o Residencial Salvação 

(Programa federal Minha Casa Minha Vida) totalizando 3.081 residências com 

aproximadamente 12.000 habitantes. Portanto, chega-se à soma total de pouco mais de 43.000 

habitantes nas duas grandes áreas, considerados os números oficiais, que costumam ser 

questionados por moradores locais que entendem ser muito superiores. Logo, a fim de atualizar 

esses dados, solicitou-se à prefeitura os números populacionais daquela região, sendo 

informado que o último levantamento realizado fora este apresentando em 2017. 

 Há que se destacar, ainda, a existência de uma grande ocupação irregular de área 

particular (invasão) à margem direita da Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, na grande área 
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do Maracanã. Tal área encontra-se em litígio, uma vez que pertence a uma empresa do ramo 

imobiliário que tenta a sua reintegração na posse do terreno há alguns anos. Esta área ocupada 

representa um dos efeitos desse processo de atração que aquela região da cidade tem exercido 

nos últimos anos sobre mais e mais pessoas. 

 Diante de tais informações, convém reproduzir a entrevista realizada junto ao Sr. 

Antônio Gomes Nogueira, 56 anos, presidente do bairro da Conquista, e morador local desde 

1980, o qual gentilmente consentiu em falar a respeito da história desta região sem a 

necessidade de se utilizar do anonimato: 

 
Sou natural da região de Belterra, que ainda fazia parte do município de Santarém, e 
vim para o centro em busca de melhores condições de estudo, em 1980, pois queria 
cursar o 2º grau, inexistente no interior. Permaneci no bairro de Aparecida com minha 
família até adquirirmos um lote de terra no que hoje é o bairro do Santarenzinho. 
Lembro-me que na época, 1988, já havia cerca de cinco famílias residindo no local, a 
extensão do igarapé Irurá era muito maior e as pessoas o utilizavam como uma praia. 
Além daquelas poucas famílias no Santarenzinho, havia também uma pequena colônia 
de pescadores na praia do Maracanã, onde hoje se chama de bairro Maracanã I. Todos 
os bairros que compõem as grandes áreas do Santarenzinho e do Maracanã são 
oriundos de invasões de terras que pertenciam a grandes latifundiários e decorreram 
do final da década de 1970 até a década de 1980, devido à abertura da Avenida 
Fernando Guilhon em direção ao novo aeroporto da cidade. Os latifundiários foram 
praticamente obrigados a negociar suas terras com os invasores para não terem um 
prejuízo total, mas acredito que nem 30% das áreas hoje ocupadas foram realmente 
pagas e tenham algum tipo de documentação de propriedade (entrevista com Antônio 
Gomes Nogueira, realizada em dezembro de 2017). 

 

Na década de 1990, a migração nordestina para Santarém contribuiu com o processo de 

ocupação da região oeste da cidade, e a multiplicação das famílias pioneiras também foi um 

fator importante, pois as famílias costumavam ser numerosas e conforme os filhos cresciam e 

casavam-se havia a necessidade de irem ocupando outras áreas para suas próprias famílias, de 

acordo com o relato do entrevistado. 

 Profundo conhecedor desta região e pioneiro em sua ocupação, o Sr. Antônio esclareceu 

que na década de 1980 toda a cidade de Santarém foi assolada por gangues de criminosos que 

praticavam toda a sorte de crimes e contravenções.  

Contudo, tendo em vista a sua condição de periferia distante das regiões mais abastadas 

e policiadas da cidade, a grande área do Santarenzinho acabou permanecendo com esse estigma 
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de local violento até os dias de hoje, embora haja bairros bem mais perigosos na cidade, de 

acordo com a opinião de Antônio Nogueira. 

Conforme evidenciado, as grandes áreas do Santarenzinho e do Maracanã, em que pese 

suas inúmeras deficiências como pavimentação, saneamento e abastecimento de água, estão 

sendo cada vez mais contempladas com empreendimentos das mais diversas naturezas pelo 

poder público e pela iniciativa privada.  

Podemos citar, nos últimos anos, alguns investimentos feitos na região, como por 

exemplo, a implantação de uma subestação de energia elétrica da empresa Equatorial, que 

proporcionou um fornecimento mais regular para a região, inúmeros postos de combustíveis, a 

instalação de um shopping center às margens da Avenida Fernando Guilhon, as empresas 

atacadistas Atacadão, do grupo Carrefour, e Assaí, também foram inauguradas nesta avenida, 

além do lançamento de um loteamento habitacional da empresa Buriti Imóveis na mesma via. 

Além destes investimentos, a região ainda conta com uma sede local do Conselho 

Tutelar, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), um residencial Minha Casa 

Minha Vida com mais de 3.000 residências, uma Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, 

postos de saúde, escolas municipais e estaduais, uma Unidade Integrada de Polícia (UIP) e um 

quartel de cavalaria da Polícia Militar, subordinados à Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, 

a região oeste de Santarém estabelece-se como a nova fronteira de investimentos públicos e 

privados da cidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por todo o conteúdo aqui exposto, pode-se concluir que a cidade de Santarém vive um 

processo constante de expansão desde o século XVII, quando de sua ocupação pela coroa 

portuguesa. Inicialmente, foi uma missão religiosa e com o tempo passou a destacar-se como 

relevante entreposto comercial no coração da selva amazônica e elo entre os grandes centros 

urbanos, Belém e Manaus, que em muito se beneficiaram durante o auge da exploração do látex. 
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 Após sucessivos ciclos econômicos, a cidade foi crescendo em importância e ganhando 

corpo na região oeste paraense do Baixo Amazonas, assumindo papel de destaque e liderança 

política, cultural e econômica, como cidade de médio porte no norte do Brasil. 

 A população santarena foi diversificando-se ao longo dos séculos sob a influência de 

diversos grupos sociais, conforme referido, como indígenas, negros, europeus, norte-

americanos, árabes, nordestinos e, mais recentemente, sulistas, que deram sua contribuição para 

a formação da identidade cultural do povo local, além de moldar o território, que em muito foi 

expandido com o passar do tempo. 

 Toda essa miscigenação cultural promovida, em certa medida, pelo próprio governo 

federal e seus planos de ocupação e desenvolvimento da Amazônia, acabou por fomentar 

grandes contradições locais, em que as mudanças de perspectiva econômica em favor do 

capital e em detrimento da antiga agricultura familiar e da preservação histórica e ambiental, 

trouxeram de forma parcial o tão almejado progresso, mas a um custo que muitos habitantes 

locais não desejam pagar, contudo se veem obrigados a aceitar.  

 Ficou evidenciado que a cidade sempre foi limitada por seus acidentes geográficos, 

especialmente seus rios, entretanto, a urbanização forçada de Santarém levou a que esses 

acidentes geográficos fossem superados em um processo de ocupação desordenado, mas que se 

fazia necessário naquele momento histórico em que muitos precisavam da terra que estava nas 

mãos de poucos.  

A fim de suprir suas necessidades de moradia, emprego, saúde e educação, que eram 

bem escassos no interior de Santarém e nas cidades circunvizinhas, muitos aventuraram-se 

naquele período de expansão territorial. Nesta perspectiva, a região oeste foi densamente 

povoada por toda a sorte de pessoas das mais diversas origens em um processo que continua 

até hoje. Constatou-se, ainda, no presente estudo que as grandes áreas do Santarenzinho e do 

Maracanã têm sua ocupação datada do fim dos anos 70, mas, nos dias atuais, a sua importância 

nesta dinâmica urbana vem aumentando do ponto de vista socioeconômico.  

O corredor da Avenida Fernando Guilhon, que se inicia em um viaduto sobre a BR-163 

e segue até o aeroporto Wilson Fonseca, tem sido palco de grandes investimentos de natureza 

pública e privada nos últimos anos, o que tem despertado a atenção e o interesse de muitos 
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moradores de Santarém e de outras cidades ao seu redor, bem como de pessoas oriundas de 

outros estados brasileiros, conforme fora destacado por uma liderança local entrevistada neste 

estudo. 

 É de se questionar as razões pelas quais esta região, antes tão discriminada, tem atraído 

tanta atenção e investimentos nas duas últimas décadas. É perceptível que ainda existem vastas 

áreas para expansão, o que tem sido alvo de investidores do ramo imobiliário. A instalação de 

um shopping de porte considerável e de dois grandes mercados atacadistas são alguns fatores 

de atração, sem se esquecer da proximidade com o aeroporto local e o acesso direto à bela vila 

balneária de Alter do Chão por uma rodovia estadual (PA 457) com 28 km de extensão, 

conectada à Avenida Engenheiro Fernando Guilhon. 

 Como referido acima, muitos se deram conta do potencial econômico da região. A 

instalação do Residencial Salvação com mais de 12.000 habitantes e o lançamento do 

loteamento da Buriti Imóveis, com vasta extensão territorial, prometem alavancar em muito o 

desenvolvimento socioeconômico e a ocupação da região nos próximos anos. O próprio 

Governo do Estado do Pará reconheceu a atual importância da região e providenciou a 

instalação de uma Escola Técnica, bem como de uma Unidade Integrada de Polícia (UIP), que 

integra as Polícias Civil e Militar, e a Fundação Pará Paz, em uma clara demonstração de 

interesse pelo desenvolvimento local. 

 Logo, acreditamos que a pesquisa ora realizada, a respeito de Santarém e seu processo 

social de territorialização, especialmente focada em sua região oeste, foi capaz de atingir seu 

objetivo geral de compreender as motivações desse movimento. Todavia, não se olvidou de 

identificar as históricas deficiências existentes na região e todos os problemas advindos da 

ocupação desenfreada ao longo de quarenta anos, o que demonstra a patente necessidade de 

políticas públicas aptas a garantir uma vida mais digna para tantas famílias de uma região tão 

densamente povoada.  

Finalmente, não se tem por esgotado tão relevante e apaixonante temática. Mas, a 

despeito de suas mazelas, não é um exagero afirmar que as grandes áreas do Santarenzinho e 

do Maracanã são verdadeiros corredores de desenvolvimento da cidade de Santarém na 

atualidade. 
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RESUMO
O presente trabalho é o resultado do projeto de pesquisa que teve como objetivo geral analisar
o cenário existente ao longo da BR-319 no que concerne às comunidades que atuam ou
pretendessem atuar com o turismo comunitário. Tratou-se especificamente do município do
Careiro Castanho – Amazonas. O município está situado no entorno da BR-319, rodovia que
liga Manaus à Porto Velho, a qual encontra-se em processo de licenciamento para
repavimentação. Pesquisas assinalam um grande aumento do desmatamento e fluxos de
pessoas na área de influência da rodovia. Por outro lado, o setor norte da BR-319, onde está
localizada a comunidade de interesse deste projeto e poderá se beneficiar do maior fluxo de
turistas e visitantes intensificados com a repavimentação da rodovia. A pesquisa passou por
ajustes metodológicos devido a pandemia. Sendo assim, o desenho da pesquisa foi estudo de
caso, pesquisa documental, levantamento bibliográfico e participação em lives temáticas
sobre turismo. As orientações ocorreram por meio de videochamadas e ferramentas digitais
como o Classroom e Google Meet. A participação em eventos de turismo de base comunitária
on-line foram laboratórios experienciais ao contexto pandêmico. Os resultados demonstram
que a comunidade de Mamori concentra hotéis de selva estruturados, atividades turísticas
como a pesca esportiva, focagem de jacaré, acesso aos lagos naturais, entre outras atividades.
As atividades turísticas identificadas podem ser adaptadas durante a pandemia por meio de
ferramentas digitais e participação on-line, visando complementar a renda das famílias
pertencentes à comunidade do Lago do Mamori e Sao Sebastiao do Igapo-Açu.
Palavras-chave: Comunidade. BR-319. Careiro Castanho. Turismo Comunitário.
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Abstract
The present work is the result of the research project that had as its general objective to
analyze the existing scenario along the BR-319 with respect to the communities that work or
intend to work with community tourism. It was specifically the municipality of Careiro
Castanho - Amazonas. The municipality is located around BR-319, the highway that connects
Manaus to Porto Velho, which is in the process of licensing for repaving. Surveys point to a
large increase in deforestation and flows of people in the area of   influence of the highway. On
the other hand, the northern sector of the BR-319, where the community of interest for this
project is located and can benefit from the increased flow of tourists and visitors intensified
with the re-paving of the highway. The research went through methodological adjustments
due to the pandemic. Thus, the research design was a case study, documentary research,
bibliographic survey and participation in thematic lives about tourism. The orientations took
place through video calls and digital tools such as Classroom and Google Meet. Participation
in online community-based tourism events were experiential laboratories in the pandemic
context. The results demonstrate that the community of Mamori concentrates structured
jungle hotels, tourist activities such as sport fishing, alligator spotting, access to natural lakes,
among other activities. The tourist activities identified can be adapted during the pandemic
through digital tools and online participation, aiming to complement the income of families
belonging to the community of Lago do Mamori and Sao Sebastiao of Igapo-açu.

Keywords: Community. BR-319. Careiro Castanho. Community Tourism.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa intitulada "Turismo comunitário: tecendo uma proposta para as

comunidades da BR-319" nasceu da parceria do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos

Interdisciplinares da Cultura Amazônica (NEICAM) vinculado à Universidade do Estado do

Amazonas (UEA) e do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas

(FGVces) em março de 2020.

As comunidades no entorno da BR-319 têm sido visadas devido às expectativas e

especulações sobre a repavimentação da rodovia. Incêndios, desmatamento, invasões das

áreas de Projetos de Assentamento, estabelecimento de empreendimento em áreas do Terra

Legal e aberturas de ramais ilegais¹, denominados de espinha de peixe, utilizados para

extração de madeira próximo a Terra Indígena e Unidade de Conservação RESEX no Lago

Capanã Grande são realidades descritas por Fearnside e Ferrante (2020). Graça et al. (2014)
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apontam uma perda total de 24,5 mil quilômetros quadrados de floresta ao final de vinte anos.

Isso equivale a mais de duas vezes o tamanho do município de Manaus. Entre as áreas

protegidas, unidades de conservação de proteção integral devem enfrentar maior

desmatamento por estarem mais próximas às rodovias BR-319, BR-320 e AM-364 (IDESAM,

2018a). Também se prevê um aumento da migração para a região, especialmente Manaus, o

que poderia piorar problemas urbanos como desemprego e criminalidade. O aumento da

violência no campo devido à ação de grileiros também é uma preocupação (FEARNSIDE e

GRAÇA, 2009; FGVCES, 2021).

Nesse sentido, a rodovia apresenta um paradoxo que envolve conservação e

destruição. Do lado positivo, entende-se que a pavimentação da rodovia abreviará distâncias,

permitindo maior conectividade entre os municípios e menores custos de transporte. Além de

possibilitar o escoamento de produtos do estado de Rondônia para a região de Manaus e

municípios ao longo da rodovia, criando concorrência para os produtos locais. Para a gestão

das unidades de conservação, a pavimentação da BR-319 pode facilitar a presença dos órgãos

gestores, redução de custos de transporte e de manutenção de veículos (IDESAM, 2018b).

Além disso, pode facilitar a implementação de infraestrutura e oferta de serviços como

energia elétrica e redes de telecomunicação (FGVCES, 2021).

A região Norte da BR-319, onde está localizada a comunidade de interesse deste

projeto, poderá se beneficiar do maior fluxo de turistas e visitantes. Para isso é importante que

estejam organizados para atender as demandas que devem aumentar com o fluxo de pessoas.

São previstos problemas com o descarte do lixo, acidentes de trânsito, exploração sexual de

jovens e tráfico de drogas (IDESAM, 2018b).

Diante do exposto acima, os pesquisadores da UEA em diálogo com os pesquisadores

da FGVCES e a OSC Casa do Rio, buscou compreender os projetos de intervenção em

andamento na BR-319, visualizando a demanda pelo estudo do turismo na comunidade do

Lago do Mamori e no São Sebastião do Igapó-açu. Foi estabelecido como objetivo geral

analisar o cenário existente ao longo da BR-319 no que concerne às comunidades que atuam

ou pretendem atuar com o turismo comunitário.
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Devido ao cenário de pandemia do Covid-19 os objetivos foram redefinidos. Os

procedimentos metodológicos envolveram estudo de caso (YIN, 2015) a pesquisa

documental, revisão bibliográfica, participação em lives e encontros on-line de turismo de

base comunitária. Os resultados abordaram os principais conceitos de turismo comunitário

realizados a partir da revisão bibliográfica. Quadros sistematizados sobre eventos online de

turismo comunitário realizados na Região Norte. Impactos no turismo em comunidades no

Estado do Amazonas e identificação das comunidades localizadas no município do Careiro

Castanho, BR-319, Amazonas que atuam com turismo.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Local da pesquisa

No que se refere ao recorte territorial, o projeto foi desenvolvido na comunidade do

Lago do Mamori e São Sebastião do Igapó-açu, situado a 39 km do município de Careiro

Castanho, ao longo da BR-319 no estado do Amazonas. O município de Careiro Castanho faz

parte da Região Metropolitana de Manaus, com uma distância de 102 km da capital do

Amazonas, o acesso se dá por via fluvial. A BR-319 corta seu território e conecta a cidade

com outros municípios. Careiro possui aproximadamente 37.869 habitantes e uma área

territorial de 6.096,210 km2 (IBGE, 2010).

O município tem sua base da economia alicerçada no setor primário, agricultura

familiar, extrativismo, pesca e turismo. Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de

mandioca, batata doce, cana-de-açúcar, cacau, malva, milho e abacaxi. Entre as culturas

permanentes destacam-se o abacate, banana, laranja e limão. A pecuária é representada

principalmente por bovinos e suínos, com produção de carne e de leite destinada ao consumo

local. A pesca é praticada de forma artesanal e o turismo vem se desenvolvendo no município

nos últimos anos. Os dados foram coletados através de documentos da FGVCES, no que se

refere às informações sobre a BR-319 no processo de licenciamento e caracterização do local.
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Método e técnicas

O desenho do Estudo de Caso (YIN, 2015), possibilitou observar o fenômeno

(turismo) na comunidade de Mamori em seu contexto geográfico (lago) com acesso por meio

da BR-319. Foi realizado um mapeamento da realidade local por meio de relatórios técnicos

produzidos pela FGVces, artigos e material digital sobre o turismo na comunidade, visando

identificar as atividades de turismo existentes na comunidade.

Os procedimentos metodológicos abordados foram pesquisa documental e revisão

bibliográfica. Devido a pandemia não foi possível executar nenhuma ação participativa

presencial. Nesta perspectiva, foi necessário adaptar o estudo às condições de isolamento

social e optar por meios remotos de interação, encontros on-line de turismo, lives temáticas

sobre turismo comunitário e orientações via Google Meet.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aspectos teóricos do turismo comunitário a partir da produção científica brasileira

A modalidade turismo de base comunitária surge a partir de diferentes modalidades do

turismo, além de combinar características de outros conceitos evidenciados como o de

ecoturismo, turismo sustentável, turismo cultural, etnoturismo, turismo comunitário

sustentável, turismo de base local, turismo rural comunitário dentre outros.

Na percepção de Irving (2009, p.108), “a reflexão sobre turismo de base comunitária,

no Brasil, trazia em sua expressão um sentido marginal, periférico e até mesmo romântico,

diante das perspectivas de um mercado globalizado e ávido por estatísticas e receitas”. Para a

autora, o turismo de base comunitária só poderá ser desenvolvido se os protagonistas deste

destino forem sujeitos e não objetos do processo, e supõe que

[...] o turismo de base comunitária, portanto, tende a ser aquele tipo de turismo que,
em tese, favorece a coesão e o laço social e o sentido coletivo de vida em sociedade,
e que por esta via, promove qualidade de vida, o sentido de inclusão, a valorização
da cultura local e o sentimento de pertencimento. Este tipo de turismo representa,
portanto, a interpretação “local” do turismo, frente às projeções de demandas e de
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cenários do grupo social do destino, tendo como pano de fundo a dinâmica do
mundo globalizado, mas não as imposições da globalização (IRVING, 2009, p.111).

Sendo assim, as comunidades precisam destacar sua identidade, reconhecer, valorizar

a importância da cultura local e suas práticas sociais para o desenvolvimento local, superando

o sentimento de inferioridade em relação a outros grupos de outras regiões. Dar visibilidade

aos modos de vida, é fundamental para manterem vivas suas memórias, organização social e

culturais refletidas no ambiente. O que é reforçado nas palavras de Santos (2009, p. 339),

segundo o qual “a ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a

co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na

contiguidade”.

Ainda com relação ao conceito de turismo de base comunitária, vale recorrer a

Bursztyn e outros (2009), segundo os quais:

[...] o turismo alternativo de base comunitária busca se contrapor ao turismo
massificado, requerendo menor densidade de infraestrutura e serviços e buscando
valorizar uma vinculação situada nos ambientes naturais e na cultura de cada lugar.
Não se trata, apenas, de percorrer rotas exóticas, diferenciadas daquelas do turismo
de massa. Trata-se de outro modo de visita e hospitalidade, diferenciado em relação
ao turismo massificado, ainda que porventura se dirija a um mesmo destino
(BURSZTYN, BARTHOLO, DELAMARO, 2009, p.86).

Os autores supracitados, além de destacarem a forma alternativa, ressaltam, também, a

menor densidade de infraestrutura e serviços quando da ocorrência do “turismo alternativo de

base comunitária”, entendendo que esta prática estaria mais situada nos ambientes naturais e

na cultura de cada lugar.

Frequentemente, sujeitos externos funcionam como “indutores” do turismo

comunitário e, em alguns casos, podem gerar dependência. Contudo, se a iniciativa não tiver

motivação endógena, uma organização social e expressar o desejo dos grupos sociais locais,

ela certamente não atenderá às demandas de desenvolvimento local, ou seja, o alicerce do

turismo de base comunitária. Cruz (2009, p.101) afirma que “[...] o desenvolvimento local é

um processo socializante, no qual as comunidades envolvidas são protagonistas de seu tempo

e de seu espaço e não sujeitos hegemonizados”. Para ser consistente e sustentável, o
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desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para

elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local; ao

mesmo tempo deve assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que são a base

mesma das suas potencialidades e condição para a qualidade de vida da população local

(BUARQUE, 2008, p. 25).

Nesse sentido, é importante ter conhecimento sobre atividades relacionadas ao turismo

de base comunitária de ocorrência na região estudada, visando identificar estratégias

utilizadas para melhorar esta atividade.

Turismo de base comunitária na região Norte - Eventos on-line

O estudo mapeou 10 (dez) eventos on-line sobre turismo de base comunitária na

região Norte do Brasil, nas quais estão sistematizados no Quadro 1.

Quadro 1. Eventos sobre turismo de base comunitária na região Norte.

Eventos Data Organizador

1. Reflexões sobre a pandemia e o turismo comunitário
na Reserva Mamirauá 25/05/2020 Turismo Social (SESC

em São Paulo)

2.  Turismo de base comunitária em tempos de pandemia 02/07/2020 Plana Vivência

3. Rede Brasileira de Trilhas e o Turismo de Base
Comunitária 11/08/2020 Rede Brasileira de Trilhas

4. Turismo de base comunitária na Região Metropolitana
de Manaus 13/08/2020 USP/FFLCH

5. Evento virtual: Turismo em Comunidades Tradicionais 18/08/2020 IFRR

6. Turismo de Base Comunitária & Empreendedorismo
negro: Que negócio social é esse? 22/08/2020 Nzinga Turismo

7. Webinar: Turismo inovador: Imersão na Amazônia 27/10/2020 FAS

8. NECOS: Turismo de Base Comunitária 20/04/2021 NEcos
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9. Desafio Turismo Comunitário 17/05/2021 Territórios do
Brasil

10. ComuniCulturi Online Premiere 21/05/2021 ComuniCulturi

Fonte: Pesquisa realizada por Queiroz de 2020 a 2021.

Os eventos online proporcionaram a possibilidade de repensar o turismo de forma

mais responsável, manter a voz ativa das comunidades, acompanhar algumas propostas de

retomadas mesmo em período de isolamento social.

Algumas localidades da região Norte possuem empreendimentos de hospedagem

como fonte de renda, como são os casos de pousadas comunitárias que na maioria das vezes

são gerenciadas pelas comunidades do entorno. Esse tipo de empreendimento foi muito

afetado devido ao cenário de pandemia e por esse motivo foi preciso buscar outros meios de

fonte de renda. Como é o caso da Pousada Uacari na RDS Mamirauá abordado na primeira

live do quadro. Devido a área ser de várzea, as atividades de pesca e a agricultura ficam

impossibilitadas em alguns períodos do ano. A renda gerada pela pousada, supre as

necessidades no período de cheia, no verão são complementadas pela agricultura na várzea.

durante a pandemia a pousada permanece fechada por questões de segurança sanitária.

Na segunda live foi abordado o modo como a comunidade Quilombola Mumbuca

(Jalapão/TO) aproveitou o momento de isolamento social para reinventar o turismo na

localidade, criando novos roteiros e um manual de boas práticas para os visitantes. A ideia é

bastante curiosa, mostra a importância de sensibilizar o turista, ao mesmo tempo que cuida de

seu povo. Os planejamentos de retomada das atividades de turismo devem incluir um

protocolo de segurança e um manual de boas práticas.

A Rede Brasileira de Trilhas abrange a soma de várias trilhas regionais, formando uma

trilha nacional, interligando várias comunidades. A implementação de trilhas de longo curso

pode contribuir na geração de renda das comunidades, promovendo a valorização e

empoderamento das mesmas. Neste webinário foi possível aprender mais sobre as trilhas de
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longo curso e a sua importância na execução de um turismo mais inclusivo principalmente

para as comunidades tradicionais.

No quarto encontro foi abordado o turismo de base comunitária na região

metropolitana de Manaus. O evento discutiu sobre a dissertação de mestrado que trata as

comunidades da região metropolitana de Manaus que trabalham (ou pretendem trabalhar) com

o turismo de base comunitária, sendo observado a dependência de agentes externos, a falta de

saneamento básico e infraestrutura. Frisando a importância da comunidade se apropriar do

conceito de TBC e buscar sua independência, construindo assim um turismo mais sustentável.

No quinto webinar a comunidade Raposa comenta o choque que foi receber os

primeiros visitantes e a resistência que a comunidade sofreu pois ocorria de turista sugerir

mudar o estilo de vida daquele povo. O líder deixa claro que ao visitar qualquer comunidade,

é preciso estar com a mente aberta e livre de estereótipos, é importante que o turista participe

da imersão de corpo e alma. Foi abordado o aumento da exploração madeireira e o perigo que

as comunidades sofrem com essa ação ilegal e cruel. Foi sugerido a implementação de rede

entre as comunidades a fim de estabelecer uma organização entre as mesmas, além de cursos

profissionalizantes e plano de licitação para a comunidade.

No sexto webinar é tratado sobre a movimentação das comunidades negras dentro do

empreendedorismo. É abordado sobre a valorização da história do povo quilombola no

processo de desenvolvimento do TBC na região, ele não deve ser limitado e predatório, é o

momento das comunidades se empoderar dessas atividades turísticas de acordo com sua

realidade e mostrar sua história e cultura ao mundo. A falta da divulgação nas mídias remete

ao "apagamento" da memória, além do uso inadequado da imagem, servindo apenas como

comércio. Como sugestão os envolvidos no encontro destacaram se apropriar mais

digitalmente, gerando projetos de conteúdos e possíveis visitas on-line.

No sétimo webinar é abordado o uso da tecnologia para contribuir no fortalecimento

do turismo de base comunitária na Amazônia, especialmente neste processo de retomada da

atividade, foram apresentados os desafios da comunidade com o fechamento das Unidades de

Conservação (UCs) e a adaptação para o roteiro remoto.
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No oitavo webinar é abordado o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) no

ensino, pesquisa e extensão no processo de produção científica, que acolham conhecimentos,

permitindo a construção coletiva e colaborativa de soluções com relevância social e que

fortaleçam as iniciativas políticas, culturais e econômicas populares.

No nono webinar a maratona Territórios do Brasil conta com evento onde reúne

profissionais que irão debater a respeito de soluções ao turismo comunitário e as produções

rurais através da ciência e da tecnologia. é destacado a força que o turismo de base

comunitária traz a comunidade, abrangendo independência, empoderamento e

sustentabilidade. É importante que se tenha uma vivência cultural por parte dos visitantes e

não apenas telespectadores. A economia solidária, gestão compartilhada, a formação de rede

no acesso a recursos, criação de circuitos inteligentes, experiência sensorial entram como

ações inovadoras. Um outro participante explica a importância da valorização dos produtos

locais e como podem ser mostrados ao mundo sem perder a sua essência ou se tornar

predatório.

No décimo webinar a Comuniculturi busca promover a capacitação, promoção e

parceria com iniciativas locais. Há mais de trinta (30) anos trabalhando no desenvolvimento

comunitário, educação, intercâmbio cultural e turismo social, no Brasil e na Grã-Bretanha. Os

roteiros são variados, contam com tour comunitários e culturais do povo baiano. A empresa

possui programa de capacitação em turismo comunitário a fim de profissionalizar os

comunitários, preparando-os de forma independente, sustentável e efetiva.

Impactos no turismo em comunidades locais

Os impactos do turismo em comunidades no estado do Amazonas variam dependendo

da atividade turística, localidade, grupo social local, cultura local, organização, economia

local, criatividade, estudos, apoiadores, empreendedorismo e uso de tecnologias adaptadas ao

contexto de pandemia.

Observa-se a partir dos encontros e palestras virtuais os mais diversos desafios e

impactos ocasionados pelo turismo ou atividades dele. Muitas comunidades locais ainda não
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desenvolvem sua própria organização e negócios para o turismo, sendo sua mão de obra

muitas das vezes, vendidas nos empreendimentos gerenciados por pessoas de fora da

comunidade.

Com o cenário pandêmico as atividades turísticas comunitárias foram diretamente

afetadas devido a exigência de isolamento social determinado pela Organização Mundial de

Saúde. Sendo assim, foi preciso buscar alternativas para complementar a renda familiar. Na

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá o problema se agravou no período de

cheia do rio, onde as várzeas ficam submersas limitando a prática da agricultura, sendo o

turismo a atividade predominante de manutenção das famílias neste período sazonal.

A criatividade e as estratégias de reinvenção emergem frente às limitações impostas

pelo Covid-19. A criação de roteiros, protocolos de segurança e manuais de boas práticas

voltados aos visitantes, visa a prevenção destes e da comunidade local e devem ser mantidos

até que a pandemia seja extinguida.

Experiências bem sucedidas de atrativos como trilhas de longo curso podem ser

potenciais para comunidades ao longo da BR-319, uma vez que a própria rodovia já é

utilizada como trilhas por comboios que passam por ela mesmo sem asfalto. Além disso, essa

prática não implica em aglomerações. No Igapó-açu, alguns comunitários já se beneficiam

como prestadores de serviços não formalizados junto a grupos que trafegam pela Br-319.

Sendo necessário, organizar e incluir moradores locais no desenvolvimento das atividades de

guia, serviços de hospedagem e alimentação.

Outros elementos observados, necessários para a melhoria do turismo em áreas

metropolitanas de Manaus, como a região do Careiro, são as dependências dessas

comunidades de agentes externos, falta de saneamento básico e infraestrutura. Nesse sentido,

o turismo comunitário, se apropriado pelas comunidades locais, pode ser o atrativo para

práticas sustentáveis na atividade de turismo. Isso implica na valorização da cultura e

organização social local, dando visibilidade a vida social amazônica. Além de combater

práticas predatórias ilegais como retirada de madeira, pesca predatória, garimpo, grilagem de

terra, entre outras. Em se tratando de retirada de madeira, segundo o IDESAM,
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O comprador interessado na madeira faz contato com o dono da área de floresta, que
geralmente é morador local e conhece bem a sua mata. O comprador faz o pedido do
tipo da madeira e quantidade que precisa, e negocia o preço com o dono da floresta.
Se for preciso, o comprador faz um adiantamento do dinheiro para que o dono da
floresta comece o trabalho, comprando materiais e contratando a equipe que irá
ajudá-lo. Em alguns casos, o dono da floresta não é serrador, então contrata a equipe
de exploração, mas não vai para a floresta. Explorada a madeira na floresta, o dono
do manejo leva o material até a cidade e o apresenta ao comprador, que avalia as
dimensões, qualidade [...] (IDESAM, 2014, p.20).

A exploração de madeira assim como outras atividades ilegais têm causado problemas

ambientais graves na região sul do Amazonas, o desmatamento afeta os serviços

ecossistêmicos e serviços ambientais responsáveis pela manutenção da floresta amazônica que

produz os rios voadores que levam chuvas a outras regiões do Brasil e países da américa do

sul (FEARNSIDE, 2015). As populações locais desenvolveram saberes sobre manejo dos

agroecossistemas, sendo sua prática na agricultura pluriativa o que conserva as mesmas em

seus territórios com autonomia por meio de redes comunitárias de compartilhamento de

recursos e mão-de-obra familiar.

Sendo assim, a conexão entre comunidades que desenvolvam o turismo comunitário,

se estimulado, pode contribuir com a organização do território a partir de atividades turísticas

distintas. Atendendo vários níveis de melhoria na renda das populações locais, minimizando

assimetrias como problemas da desigualdade e preconceito social. Para isso, é necessário que

os sujeitos estejam preparados ou recebam cursos profissionalizantes para que possam

empreender, elaborar planos de licitação para benefício das comunidades locais.

Outro atrativo invisibilizado pelo turismo meramente econômico, é a cultura local que

deve ser disseminada e valorizada pelas populações locais e para os turistas. O uso de

artifícios tecnológicos e propagação nas mídias deve ser apropriado pelo grupo social

representado. O uso da tecnologia vem contribuindo no fortalecimento do turismo de base

comunitária na Amazônia, especialmente neste processo de retomada da atividade com

adaptações de roteiros remotos. Instituições de Ensino, pesquisa e extensão são essenciais

para que as atividades acima citadas ocorram, pois é por meio de construções coletivas e
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colaborativas de soluções com relevância social e que fortaleçam as iniciativas políticas,

culturais e econômicas populares.

Turismo comunitário em comunidades ao longo da BR-319, Careiro Castanho, AM

A comunidade de Mamori concentra os hotéis de selva mais estruturados de Careiro,

e, por esse motivo, é o ponto de maior concentração de turistas. As atividades de turismo local

envolvem pesca esportiva, focagem de jacaré, acesso aos lagos naturais, entre outras

atividades. A comunidade conta com uma associação dos proprietários de pousadas, que

abrange cerca de 36 estabelecimentos.

As principais iniciativas ambientais desenvolvidas na comunidade são: Escola

Itinerante de Agroecologia e doce do tapiri, criação de abelhas, desenvolvidas pela Casa do

Rio, o projeto “Pé de Pincha” de preservação de quelônios, junto à Universidade Federal do

Amazonas (UFAM); e o Programa Agente Ambiental Voluntário (AAV), executado pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). Por fim, essas reflexões teóricas que

embasam a presente proposta ganham relevância a partir de oportunidades que as pessoas

recebem e conseguem fortalecer os seus potenciais, investindo, sobretudo, na formação de

capital humano e de capital social, requisitos fundamentais para alcançar um desenvolvimento

local e sustentável (KRONEMBERGER, 2011).

Há atuação de guias de turismo, que estão em processo de constituição de uma

associação para representação da categoria. Além do turismo, a agricultura configura-se como

a principal fonte de renda da localidade, aliada ao manejo de pirarucu, produção de hortaliças

e melíponas (criação de abelhas sem ferrão). Ressalta-se que a comunidade de Mamori é porta

de entrada para diversas outras comunidades menores que ficam em torno do Lago de nome

homônimo.

Na comunidade São Sebastião Igapó-Açu, situada no quilômetro 250 da Br-319 são

desenvolvidas atividades de pesca esportiva do tucunaré, atrações comemorativas como a

festa do boto e do tucunaré. A pousada da dona Mocinha é muito frequentada pelos viajantes
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que transitam pela rodovia. Este empreendimento existe desde 1980, hoje a comunidade

possui pequenos estabelecimentos como restaurantes e bares.

A atividade de guias na pesca do tucunaré é realizada por comunitários que se

revezam entre os grupos de turistas que chegam até a comunidade e são formados por pessoas

oriundas das regiões de São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Pará que trafegam em comboios

pela Br-319 (KAWAKAMI & CHAGAS, 2015). As autoras destacam outros atrativos além da

pesca esportiva. Dentre estes, os igarapés de águas escuras, praias ao longo do rio Igapó-Açu,

mergulho com boto cor de rosa.

A comunidade possui uma associação de moradores que necessita de apoio para o

fortalecimento da mesma que atua mais em função de assuntos comunitários. Dentre os

problemas de operacionalização da atividade de turismo comunitário estão, a falta de

incentivo do governo, estrutura e cursos profissionalizantes.

A festa do Tucunaré é organizada pelos anciões da comunidade e muito apreciada por

moradores locais, bem como da cidade de Careiro. Já a festa do boto é desenvolvida pelos

jovens que realizam mobilizações atraindo apoio de empresários que circulam pela rodovia,

assim como apoio das prefeituras dos municípios de Manicoré e Careiro. A comunidade de

Jacaretinga, no km 280 da BR-319, encontra-se a pousada Terra Rica onde as famílias

recebem viajantes, sendo esta a principal fonte de renda das famílias locais.

Outras comunidades situadas ao longo da BR-319 vêm desenvolvendo atividades de

turismo de base comunitária, porém as informações são escassas como as comunidades do

ramal do 14 que trabalham em atividades turísticas no Juma, ao qual o ramal dá acesso.

4. CONCLUSÃO

O turismo comunitário apresenta-se como característica local na região de influência

da BR-319. É fundamental que as atividades turísticas na região sejam fortalecidas em seus

diversos aspectos de gestão, organização social, atividades de lazer e conservação. O

mapeamento e análises dos eventos de turismo, demonstram várias alternativas de adaptação

às atividades de turismo comunitário existentes nas comunidades da Br-319 como a criação de
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protocolos de segurança, manuais para as atividades locais de turismo e encontros on-line.

Para minimizar os impactos no turismo nas comunidades locais, é necessário que a

governança seja fortalecida por meio de rede, na qual as organizações locais possam interagir

em espaços de discussão comuns em busca de garantias de direitos. Além de organizarem-se

frente a possíveis impactos negativos sobre seus territórios, intensificados a partir da

pavimentação da rodovia. As comunidades de São Sebastião do Igapó-Açu, Lago do Mamori

e Ramal do 14, situadas ao longo da BR-319 no Careiro Castanho, já desenvolvem atividades

de pesca esportiva, focagem de animais, pousadas, festas temáticas, incluindo os jovens como

empreendedores. O estudo apontou a necessidade de aprimoramento das atividades já

existentes por meio de projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa, ONGs, órgãos

governamentais e parceiros como empresas privadas que já atuam ao longo da rodovia.
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professores homens que atuaram com crianças
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modelo de civilização. Trata-se de uma “[...] civilização

 como uma posse que aparentemente nos chega

como viemos a possuí-la, é um processo ou parte
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contudo, que trabalhar na docência

vida desses três professores

o estudar e a inserção no 

oportunidades, como diria 

ordenamento ou planejamento

sujeitas ao acaso, ou seja,

tenhamos a prerrogativa de

inseriram em um espaço 

interdependências vivenciadas

creditada a oportunidades 

trabalho. No cotidiano, os

historicamente constituída 

homens e oferecido apenas

é instaurada como a extensão

dificuldades em atuar na profissão,

crianças causou estranheza
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móveis (ELIAS, 1993). Esse padrão pode ser aplicado

professores de uma escola ou os indivíduos que

conceito elisiano de interdependência ajuda a compreender

impulsos e anelos humanos entrelaçados, essa ordem

histórica, e que subjaz ao processo civilizador". (ELIAS,

 que estamos envoltos em uma rede de 

 pelas próprias relações de dependência entre

configurações existem “modelos de jogos”, ou 

 indivíduos enquanto grupo e determinam a 

contexto, todos os indivíduos, componentes de uma

com necessidades e interesses, provocando tensões

quais o poder está inscrito no interior do grupo.

temática. Realizamos entrevistas que se apoiaram

emergia do seu passado. O nosso locus empírico

Mundo Novo, Japorã e Itaquiraí, pois nessas cidades

atuaram, por toda a sua trajetória profissional, com

docência com crianças não foi parte de uma escolha

professores que atuaram entre os anos de 1962 a 2007. 

 magistério foram parte de situações envolvendo

 Elias, um “processo cego”. Para esse autor

planejamento nas ações impostas às pessoas e as trajetórias

seja, ao não planejado, ao incontrolável e ao inusitado,

de planejar. É possível dizer que os professores

 de atuação com predominância feminina devido

vivenciadas nesses contextos. Parte da trajetória dos

 e a necessidades sociais que foram surgindo

os professores relataram as suas experiências

 como feminina. O magistério, que a princípio

apenas para meninos, passa ser ocupado por mulheres.

extensão do lar. Eles, entretanto, afirmaram não

profissão, embora tenham citado que ter homens

estranheza entre os pais e os docentes precisavam constantemente
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aplicado a pequenos ou a 

que compõem um país 

compreender tal perspectiva, 

ordem social, que determina 

(ELIAS, 1993, p. 194). 

 ações que nos ligam 

entre nós (ELIAS, 1993). 

 seja, regras, padrões e 

 distribuição do poder 

uma configuração, se 

tensões que são parte da 

grupo. A metodologia usada 

apoiaram na memória desses 

empírico localiza-se nos 

cidades encontramos três 

com crianças. Diga-se, 

escolha no percurso da 

 Para esses indivíduos, 

envolvendo necessidades e 

autor mesmo que haja um 

trajetórias estão sempre 

inusitado, mesmo que 

professores entrevistados se 

devido às relações de 

dos professores pode ser 

surgindo com a divisão do 

experiências em uma profissão 

princípio era lotado por 

mulheres. A profissão então 

não terem enfrentado 

homens trabalhando com 

constantemente comprovar 



 

 
 
que não iriam oferecer perigo

enfrentaram conflitos ao longo

variadas pré-concepções 

discriminação. Por outro lado,

impostos ao gênero masculino,

processo e balança de poder,

a disciplina, pois, com o aval

Na história da configuração

legitimado pela sociedade.

premiações e castigos, inclusive

utilizados em caso de necessidade.

códigos de conduta e de controle

conhecemos hoje. Desta forma,

processos de pacificação e 

interdependências que contribuem

modos como tais modelos

historicamente, vêm mudando

gênero, em um processo civilizador

profissional, onde estão presentes

atuação.  
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perigo à integridade física das crianças. Os indivíduos

longo do exercício de sua atuação docente, conflitos

 estabelecidas socialmente, como desconfiança,

lado, os professores destacam como favoráveis

masculino, como, por exemplo, a autoridade relacionada

poder, os professores destacam a autoridade exercida

aval dos pais, os professores estavam autorizados

configuração escolar, a autoridade foi atribuída ao professor

sociedade. Nesse modelo de distribuição de poder,

inclusive os físicos, eram mecanismos de coação

necessidade. Elias (2009) mostra, que a civilização

controle das emoções para conseguir formar

forma, os indivíduos que compõem a sociedade

 de solidariedade aos novos padrões de conduta,

contribuem na construção das identidades masculinas

modelos influenciam nos aspectos profissionais

mudando conforme as conveniências. Assim, características

civilizador da sociedade, podem interferir na

presentes relações de poder entre os indivíduos

 Masculina. História da Educação. Norbert Elias
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indivíduos dessa pesquisa 

conflitos provenientes de 

onfiança, preconceitos e 

favoráveis alguns atributos 

relacionada ao poder. Nesse 

exercida sobre os alunos é 

autorizados a punir as crianças. 

professor e o poder era 

poder, nele vigilância, 

coação que poderiam ser 

civilização precisou internalizar 

formar a sociedade como a 

sociedade precisaram agregar 

conduta, ainda as redes de 

masculinas e femininas, e os 

profissionais dos indivíduos e 

características atribuídas ao 

na escolha e na atuação 

indivíduos nesses espaços de 

Elias 

civilização. Volume 2. Rio de 

ensaio sob a perspectiva da 
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GT4. Processos civilizadores e educação na Pan-Amazônia.  

 

RESUMO 

Ao estudar o espaço, a Geografia fornece subsídios para investigar a escola enquanto 

componente dinâmico nas redes geográficas, bem como as formas espaciais resultantes. No 

contexto amazônico e sua diversidade conectada predominantemente por vias fluviais, 

destacam-se as escolas ribeirinhas, pois o rio é a principal via de acesso a essas instituições de 

ensino. Perante essa realidade, quais os principais fluxos das instituições de ensino que 

margeiam os rios? Quem são os agentes que compõem essa circulação? Quais informações e 

valores estão contidos nesses sujeitos? Para responder essas perguntas e gerar outras, está sendo 

desenvolvido um projeto de pesquisa pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC), cujo objetivo é compreender as escolas ribeirinhas enquanto constituinte 

das redes de transporte fluvial e informação. Para isso, fez-se necessário identificar os sistemas 

técnicos que possibilitam a existência do fluxo de transmissão de aulas, registrar os desafios 

dos membros da comunidade escolar e verificar as condições materiais e sociais do transporte 

fluvial escolar. Desse modo, como principal colaboração, esse trabalho permitirá refletir sobre 

o planejamento das instituições de ensino ribeirinhas a partir de sua relação com os demais 

componentes das redes geográficas. Para compreender tais questões, essa pesquisa possui como 

categoria principal o território entendido com base em Raffestin (1993), ou seja, um espaço 

apropriado a partir da repartição das superfícies, implantação de nós e construção de redes. 

Diante desse processo e dos objetivos desta pesquisa, destaca-se a noção de redes enquanto 

pontos articulados por vias e fluxos, cuja composição envolve, segundo Santos (2006), pessoas, 

mensagem e valores que a tornam um dado social. Na Amazônia, segundo Nogueira (1999), 

algumas localidades seguem o padrão rio-várzea, tendo o rio como única via para o fluxo de 

pessoas, mercadorias e serviços. Tal dinâmica é essencial para as escolas ribeirinhas, já que os 

professores do ensino fundamental acessam as instituições por meio do transporte fluvial 
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escolar. Além desses, tem-se ainda o deslocamento dos monitores do ensino presencial mediado 

por tecnologia, uma modalidade que resultou da parceria entre as secretarias estadual e 

municipal de educação, possibilitando transmitir aulas do ensino médio via satélite. Para fins 

de operacionalização da pesquisa, a realidade investigada possui como recorte as escolas 

ribeirinhas do município de Manaus. Diante do desafio de compreensão, foram realizados 

levantamentos bibliográficos no Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal do 

Amazonas, uma vez que tais estudos se propõem a entender os processos que envolvem as 

escolas ribeirinhas. Além disso, investigou-se os programas governamentais que garantem o 

transporte fluvial escolar e eletricidade à zona ribeirinha, com o intuito de averiguar o 

planejamento do espaço a partir das políticas públicas. Por fim, as escolas ribeirinhas fundadas 

em Manaus entre 1984 e 2014 foram quantificadas e localizadas para identificar a escala de 

atuação das secretarias e as formas espaciais resultantes, possibilitando entender sua dinâmica 

no tempo e espaço. A partir do levantamento bibliográfico dos estudos clássicos sobre o tema 

na área de Geografia e também Educação, destacam-se dois estudos da área de Educação, da 

autoria de Victória (2008) e Ferreira (2012), e um de Geografia, de Glória (2012). Com base 

nessas pesquisas, foi possível conhecer as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar 

ribeirinha referente a formação de professores, inserção da temática ribeirinha na prática 

docente e acesso às escolas.  Em relação aos programas basilares para o planejamento das 

condições materiais que possibilitam o funcionamento da comunidade escolar ribeirinha, 

destacam-se o Programa Caminho na Escola, Luz para Todos na Escola e o Programa de 

Eletrificação rural. O primeiro facilita a renovação e padronização da lancha escolar, enquanto 

que os demais possibilitam o fluxo de informações aos estudantes ribeirinhos que assistem as 

aulas do ensino médio gravadas na Central de mídias da SEDUC.  A quantificação e localização 

das escolas ribeirinhas, por sua vez, permitiu compreender como os agentes dessas instituições 

se territorializam, ou seja, criam territórios. Com isso, notou-se que 1988 foi o ano com a maior 

inauguração de escolas ribeirinhas (nove escolas), seguido do ano de 2008 (sete escolas). A 

última escola ribeirinha fundada até o momento corresponde ao ano de 2014, configurando, até 

o momento, o maior intervalo sem criação de novas escolas. No que tange o aspecto espacial, 

foi possível visualizar a escola enquanto fixo que compõe o sistema técnico no fluxo de 

professores e estudantes, bem como receptora da transmissão de aulas do ensino médio na zona 

rural. A partir disso, nota-se a inexistência de escolas estaduais na zona rural, com exceção da 

Escola Estadual Giovanni Figliuolo, que atende a população carcerária das unidades prisionais 

da capital. Para atender a população da zona rural, a Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade do Ensino (SEDUC) utiliza as escolas da Secretara Municipal de Educação 

(SEMED) como pontos de transmissão das aulas gravadas na Central de Mídias. Além da 

gravação das aulas, a SEDUC é responsável também pelos equipamentos técnicos e contratação 

de monitores para realizar a mediação tecnológica entre a aula transmitida e os estudantes do 

ensino médio. Outro aspecto relevante é o rio, considerado como o principal elemento do meio 

ecológico, sobretudo para as comunidades ribeirinhas. A própria classificação da escola como 

ribeirinha depende desse elemento da natureza, cujo critério é o seu uso como principal ou até 

mesmo a única via de transporte. Em suas margens, as novidades técnicas misturam-se com as 

formas herdadas da constituição dos núcleos de povoamento, constituindo uma rede dendrítica. 

A escola, instituição básica nos povoamentos, acompanha essa rede, e as inovações técnicas 
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que o ensino básico exige adaptam-se às formas e objetos já existentes, seja na embarcação 

nova que desembarca num porto antigo, por vezes improvisado, ou nas aulas do ensino médio 

levadas via satélite e transmitidas em escolas fundadas na década de 80.  

 

 

 

 

Palavras-chave: escola ribeirinha. Rede geográfica. Fluxos. Transporte.     
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo tratar das contribuições da Tecnização para o ensino 

tecnológico, por meio de revisão bibliográfica de estudos da área de Tecnização e Tecnologia, 

tendo como referências centrais Oliveira (2008), Pinto (2005), Elias (2006), Abagnano (2007), 

Veraszto (2008). O estudo está organizado em três partes: a primeira, trata da Tecnização; a 

segunda, discorre sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia e suas contribuições para 

sociedade; a terceira, aborda ciência e tecnologia no ensino tecnológico. As discussões 

permitiram compreender o processo de Tecnização na sociedade e sua influência no ensino, 

principalmente o Tecnológico, como possibilidade de promover um ensino humanizador, 

emancipador e reflexivo, sobre o uso consciente dos recursos tecnológicos e naturais, que 

podem contribuir efetivamente para sociedade.  

 

Palavras-chave: Tecnização. Ensino Tecnológico. Tecnologia.  

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to deal with the contributions of Technization to technological 

education, through a bibliographic review of studies in the field of Technization and 

technology, having as central references Oliveira (2008), Pinto (2005), Elias (2006), Abagnano 

(2007), Veraszto (2008). The study is organized into three parts: the first deals with 
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Technization; the second talks about the development of science and technology and its 

contributions to society; the third is about science and technology in technological education. 

The discussions allowed us to understand the Technization process in society and its influence 

on teaching, especially the Technological, as a possibility to promote a humanizing, 

emancipatory and reflective teaching on the conscious use of technological and natural 

resources, which can effectively contribute to society. 

 

Keywords: Technization. Technological Education. Technology. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Com a evolução da humanidade e as necessidades que surgem no decorrer do processo 

educacional, apareceram novas técnicas para manipular os recursos naturais existentes a fim de 

que pudesse melhorar a existência humana. A humanidade, até certo ponto de sua história, 

utilizava técnicas míticas, religiosas, entre outras técnicas primitivas baseadas no senso comum. 

Porém, o homem se viu obrigado a desenvolver novas formas de saber que não se limitava 

apenas ao saber fazer, pois necessitava resolver problemas práticos como o surgimento de 

doenças e fazer construções, entre outras (VERASZTO, 2008). 

 

Com o decorrer do desenvolvimento humano, a criação de máquinas e recursos 

tecnológicos aconteceram na medida em que a sociedade foi evoluindo. No entanto, a ação do 

homem trouxe melhorias, mas também, trouxe malefícios para sociedade em virtude do uso 

excessivo dos recursos tecnológicos e naturais (ELIAS, 2006). Com isso, faz-se necessário uma 

reflexão a respeito das contribuições da Tecnização para o Ensino Tecnológico.   

 

Nesse sentido, este estudo, que surgiu de discussões realizadas no curso de mestrado, 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, durante a 

disciplina “Contribuições da História, da Ciência e da Tecnologia para o Ensino Tecnológico”, 

tem por objetivo tratar das contribuições da Tecnização para o ensino tecnológico.  
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O estudo está organizado em três partes: a primeira, trata da Tecnização; a segunda, 

discorre sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia e suas contribuições para sociedade; 

a terceira, aborda ciência e tecnologia no ensino tecnológico. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A Tecnização 

 

Para melhor compreender o conceito de tecnologia e suas contribuições para o ensino 

tecnológico, faz-se necessário uma análise do seu desenvolvimento. Inicia-se, trazendo a 

conceituação das três fases da técnica - técnica, techné e tecnologia - que, segundo Oliveira 

(2008), se complementam na medida em que uma é resultante do desenvolvimento histórico da 

outra. 

 

Para Oliveira (2008) a técnica caracteriza-se pelo “saber fazer” advindo de um processo 

evolutivo humano. É necessário compreender e elucidar a ideia de que o homem é capaz de 

associar e desenvolver habilidades com uma finalidade específica, podendo expandir-se com o 

transcorrer do tempo. 

  

Corroborando com essa ideia, Lupion e Silva (2010, p. 11) defendem que a técnica “é 

um fazer humano que modifica o ambiente e leva a materialidade”. Dessa forma compreende-

se que a partir do momento que se tem conhecimento sobre algo, as transformações na 

sociedade acontecem. 

 

Considerando isso, parte-se para a techné, um outro tipo de conhecimento, original da 

Grécia Antiga, que reluz a ideia de um aperfeiçoamento pré-existente como afirma Oliveira 

(2008, p. 04): 

 
[...] era uma atividade interessada na solução dos problemas práticos, em servir de 

guia para os homens na sua luta para melhorar e aperfeiçoar a sobrevivência, na cura 

de doenças, na construção de instrumentos e edifícios e outros. 
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Ainda sobre a perspectiva da autora, pode-se definir a techné como uma técnica 

desenvolvida em relação ao seu estágio inicial.  

 

A techné teve grande importância na passagem de era, com a queda do regime feudal 

para entrada na era moderna, principalmente para a burguesia da época. Com a ascensão da 

burguesia, a queda do regime feudal e a entrada da idade moderna surgiu um novo conceito de 

técnica, algo mais sofisticado chamado de tecnologia que continha um conjunto maior de 

técnicas (OLIVEIRA, 2008). 

  

A palavra tecnologia originalmente chamada por techné na Grécia, tinha alguns 

significados ligados “a atividade do artesão, a arte de fazer, e a atividade do pensador ou 

filósofo, a arte de imaginar”. Quando ela chega na Itália ganha novos contextos e passa a ser 

ligada ao poder econômico, evoluindo principalmente, para atender as demandas do sistema 

capitalista (LEBRE, 2015, p. 2). 

 

Após a segunda guerra mundial a tecnologia ganhou ainda mais força na sociedade, uma 

vez que, as grandes nações conhecedoras desse conjunto de técnicas para demonstrar poder 

perante as outras nações, passaram a investir pesado em ferramentas tecnológicas 

principalmente, para ganhar mais dinheiro e com isso poder (OLIVEIRA, 2008). 

 

Adicionado aos conceitos expostos, apresenta-se ainda como resultado de todas as 

técnicas de que dispõe uma determinada sociedade (PINTO, 2005), estudo e conhecimento 

científico das operações técnicas ou da técnica (LEÃO, 2006), o que se denomina por 

Tecnologia. 

 

Tal conceito consiste no desenvolvimento e resoluções de uma problemática, sendo por 

vezes confundido com recursos tecnológicos, porém compreende-se por Tecnologia uma 

“ciência que requer conhecimento do processo técnico e teoria e mecanismos de verificação 

mediante experiência científica” (LUPION; SILVA, 2010, p.07). 
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Em uma outra linha de pensamento, mas focado no processo de desenvolvimento 

humano, tem-se a tecnização, segundo Elias (2006, p. 02), como o 

 
[...] o processo pelo qual, à medida que progridem, as pessoas aprendem a explorar 

materiais inanimados num âmbito cada vez maior para o uso da humanidade, tratando-

os e os processando, na guerra e na paz, principalmente na expectativa de uma vida 

melhor. 

 

Levando em consideração que o processo supracitado requer um maior período de 

tempo, denominado tempo de longa duração, compreende-se sua dependência de ações 

estruturais, podendo ocorrer mudanças ao longo do seu progresso (BARROS, 2014). 

 

Tendo isso em vista, entende-se que o ser humano encontra-se em constante evolução, 

no processo de adaptação às inovações e os problemas que possivelmente pode apresentar. Um 

exemplo disso, ocorre na análise do processo de revolução dos meios de transporte pelo homem 

nos séculos XIX e XX, através de quatro fases de desenvolvimento que consistem na fase da 

máquina a vapor, a fase dos veículos motorizados, a fase do aeroplano e a fase de veículos 

espaciais e do poder nuclear conforme citados por (ELIAS, 2006, p. 07). 

 

Em vista do exposto, pode-se inferir que a Tecnização e a Tecnologia são processos que 

acompanham o desenvolvimento humano de forma gradativa, respeitando as etapas e evoluindo 

conforme foram solucionadas as problemáticas que as envolviam, aplicando métodos originais 

das ciências físicas e naturais, e também nas comunicações desses conhecimentos pelo ensino 

(LEÃO, 2006).  

 

No tópico a seguir, trata-se como a ciência e a tecnologia foram se desenvolvendo de 

forma a atender as necessidades da humanidade ao longo do tempo. 

 

2.2 Ciência e Tecnologia 

 

No processo de civilização e evolução da humanidade na busca por “uma vida melhor”, 

como denomina Elias (2006, p. 2), surgem novas técnicas avançadas como a tecnologia e a 

ciência, as quais estão interligadas às transformações que o homem faz nos meios naturais para 
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satisfazer suas necessidades. O autor reforça que essas transformações para chegar num avanço 

mais eficiente, significativo e atendente às exigências atuais, causarão muitos danos à 

humanidade. Dentre esses danos, por exemplo, são apontados o desmatamento desenfreado na 

Amazônia para plantações de pasto para criação de gado e o cultivo de soja. Ações que já se 

mostram bem prejudiciais ao meio ambiente. 

 

Nessa evolução, ciência e a tecnologia surgem como uma maneira mais sofisticada do 

desenvolvimento do homem ou o aprimoramento da técnica que os homens foram 

desenvolvendo ao longo de sua existência, para conseguir uma vida melhor.  

 

Abagnano (2007, p. 939-940) destaca que existem dois tipos de técnicas: as mágicas e 

religiosas e as tidas como racionais. As primeiras não podem mudar os sistemas, são tidas como 

“incorrigíveis ou não modificáveis”, já as últimas, os racionais, são “corrigíveis”, são aquelas 

que podem ser alteradas ou melhoradas, também dividas em dois denominadas por pelo autor 

como as simbólicas da “ciência e das belas artes” e a ligada ao comportamento relacionada aos 

meios de produção. 

 

Gilbert (1995) faz uma análise entre a ciência e a tecnologia e lista algumas 

características conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Diferenças entre Ciência e Tecnologia. 

Ciência Tecnologia 

Entende o fenômeno natural Determina a necessidade 

Descreve o problema Descreve a necessidade 

Sugere hipóteses Formula ideias 

Seleciona hipóteses Seleciona ideias 

Experimenta Faz o produto 

Encaixa hipóteses/dados Prova o produto 
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Explica o natural Fábrica o artificial 

Analítica Sintética 

Simplifica o fenômeno Aceita a complexidade da necessidade 

Conhecimento generalizável Objeto particular 

Fonte: Gilbert (1995, p. 19) 

 

Essas características permitem inferir que a ciência surge para entender e resolver 

problemas de forma prática, por meio de uma análise de dados, após formular várias hipóteses 

para resolver ou atender as necessidades da vida humana, tendo um conhecimento 

generalizável, enquanto a tecnologia tem objeto particular. 

 

Tanto tecnologia como ciência, com o passar dos anos, foram se desenvolvendo e se 

aprimorando pela ação do homem, atingindo níveis de evolução inimagináveis, sendo 

impossível pensar a sociedade contemporânea sem ciência e tecnologia por causa de seus 

benefícios. 

  

No entanto, todo processo de civilização e evolução da humanidade tem uma 

consequência, mas o que se vê atualmente, é a ciência e tecnologia sendo utilizadas ainda de 

maneira tecnocrata, e a grande massa da população mundial não usufrui de tudo que elas têm a 

oferecer (ELIAS, 2006). 

 

Assim, mesmo sendo tão antigas na sociedade humana, nos tempos atuais, tecnologia e 

ciência, ainda são baseadas no senso comum e muitas das vezes consideradas como algo mítico.  

 

Pinto (2005) afirma que a ideia de ter a tecnologia como algo mítico se dá pela falta de 

esclarecimentos sobre o seu verdadeiro significado da palavra. O autor ainda reforça que, 

enquanto o verdadeiro significado teórico sobre tecnologia ficar nas mãos de uma pequena parte 

de alguns estudiosos, não será possível desenvolver uma consciência crítica do que realmente 

é tecnologia e nem conhecer a capacidade de transformação que ela possui.  
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Corroborando com o pensamento de Pinto (2005), Veraszto et al. (2008, p. 66) ressaltam 

que “é surpreendente perceber que o fenômeno tecnológico não teve tanto interesse no meio 

acadêmico”, embora muitos saibam o verdadeiro significado de tecnologia e de sua capacidade 

de transformação social. 

  

Desse modo, mesmo que tecnologia e ciência sejam cada vez mais indispensáveis na 

vida das pessoas, poucos conhecem a capacidade de transformação de cada uma. Muitas das 

vezes, por tê-las como algo tão fantástico baseadas no senso comum e por não saberem o 

verdadeiro significado, usam-nas, no caso dos artefatos tecnológicos, de maneira equivocada, 

sem fazer uma análise crítica e reflexiva (PINTO, 2005).  

 

Nessa perspectiva, Auler e Delizoicov (2001, p. 125) enfatizam que 

 
O desenvolvimento científico-tecnológico não pode ser considerado um processo 

neutro que deixa intactas as estruturas sociais sobre as quais atua. Nem a Ciência e 

nem a Tecnologia são alavancas para a mudança que afetam sempre, no melhor 

sentido, aquilo que transformam. 

 

Sendo assim, é preciso repensar as concepções de tecnologia e a importância da ciência 

na sociedade atual, principalmente da maneira como a tecnologia é vista e utilizada, o que pode 

levar ainda mais, para o consumo desenfreado de bens.  

 

2.3 Ciência e Tecnologia no Ensino Tecnológico 

 

Para Auler e Delizoicov (2001), a Ciência e Tecnologia beneficiará no presente e no 

futuro a fim de contribuir na resolução de problemas existentes e que venham surgir 

posteriormente, promovendo o bem-estar social.  

 

Blinkstein (2016, p. 840) faz uma reflexão, por meio dos escritos de Papert, enfatizando  

 
A tecnologia nas escolas não como uma maneira de aperfeiçoar a instrução 

tradicional, mas como um conjunto de ferramentas emancipadoras que coloca nas 

mãos das crianças os materiais de construção mais poderosos.  
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Repensando as concepções de tecnologia e a importância da ciência na sociedade 

contemporânea, entende-se que o ensino tecnológico tem a capacidade de problematizar o 

significado de tecnologia.  

 

Oliveira (2008, p. 12) afirma que “a educação tecnológica é importante porque promove 

a integração entre tecnologia e humanismo, visando, não só a valorização da relação educação-

produção econômica, mas a formação integral do ser humano”. 

Nessa linha de raciocínio, Nascimento et al. (2018, p. 16), enfatizam   

 
Mesmo observando um aparente e substancial desenvolvimento científico, devemos 

desenvolver uma consciência mais lógica sobre tecnologia, sociedade e 

conhecimento. Que este desenvolver, seja voltado a olhar ao bem-estar humano de 

forma generalizada, constante e progressiva, e nunca de forma individual 

beneficiando poucos e subjugando a muitos. 

 

Os autores reforçam a ideia de que, mesmo sendo possível ver a evolução da ciência e 

da tecnologia na sociedade, é preciso desenvolver um pensamento crítico e reflexivo sobre elas, 

as quais possam contribuir para todos e não apenas para uma minoria como ocorre ainda na 

sociedade contemporânea. 

 

 Nessa concepção, compreende-se o Ensino Tecnológico como capaz de promover um 

ensino humanístico, reflexivo e crítico, com o qual os estudantes possam observar, 

compreender, analisar e resolver problemas, que surjam nos locais onde estão inseridos, de 

modo que possam resolve-los, utilizando ciência e tecnologia disponíveis em suas 

comunidades.  

 

Vale ressaltar, que tratar de ensino tecnológico não significa pensar em instituições de 

ensino que tenham grande acesso à tecnologia de ponta.  O ensino tecnológico pode ser 

encontrado em instituições que entendam e lutem por um ensino em que seja possível promover 

uma educação mais humana, emancipadora e promotora do desenvolvimento integral dos 

estudantes.   

 

3. CONCLUSÃO 
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Pode-se concluir das discussões realizadas, que a Tecnização pode contribuir para um 

ensino tecnológico promotor da emancipação e do pensamento crítico dos estudantes, dado que 

tal ensino, além de possibilitar que os estudantes se tornem mais autônomos, responsáveis e 

conscientes, também permite que aprendam a ser mais colaborativos, construindo em conjunto 

alternativas capazes de melhorar os locais onde estão inseridos. 

 

Além disso, as discussões permitiram compreender o processo de Tecnização na 

sociedade e sua influência no ensino, principalmente o tecnológico, como possibilidade de 

promover um ensino humanizado, emancipador e reflexivo, sobre o uso consciente de recursos 

tecnológicos e naturais, que podem contribuir efetivamente para a melhoria da ciência e da 

tecnologia e, por conseguinte, da sociedade e do ambiente. 
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 GT4. PROCESSOS CIVILIZADORES E EDUCAÇÃO NA PAN-AMAZÔNIA.  

 

RESUMO 

 

Os preceitos fundamentais da Educação Moral e Cívica (EMC), moralidade, nacionalismo, 

civilidade, estiveram presentes nos discursos oficiais desde a fundação das primeiras 

instituições de ensino. Ao longo da trajetória da educação escolarizada brasileira o debate em 

torno de uma formação moral e cívica com vistas a manutenção da ordem e difusão da 

civilização sempre estiveram em pauta (ABREU 2008), conquanto, foram nos anos arbitrários 

da Ditadura Civil-Militar (1964-1985) que a EMC recebeu maior notoriedade, tornando-se 

disciplina escolar obrigatória em todos os níveis de ensino através do Decreto-lei 869 de 

1969. Por meio dessa disciplina escolar pretendia-se difundir ideias, comportamentos, valores, 

virtudes, de modo que os alunos  internalizassem os preceitos dispostos em formato de 

saberes escolares e se autorregulassem a vista disso. Para fazer circular e difundir a disciplina 

de EMC, o principal recurso didático utilizado no ambiente escolar foi o livro didático, que 

por sua vez eram analisados pela Comissão Nacional Moral e Civismo (CNMC) e pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE) e somente sob seus crivos eram distribuídos nas escolas 

públicas e privadas. No presente trabalho recorremos como fonte de análise, de cinco livro 

didáticos de EMC: Princípios de Educação Moral e Cívica, de Amaral Fontoura (1970); 

Educação Moral Cívica e Política, de Douglas Michalany (1970); Educação Moral e Cívica, 

de Felipe N. Moschini, Otto Costa e Victor Mussumeci; Educação Moral e Cívica, de 

Benedicto de Andrade (1971); Educação Moral e Cívica, de Theobaldo Miranda dos Santos 

(1974); e Atividades de Educação Moral e Cívica, de Siqueira Bertolin (1981). O objetivo do 

trabalho consistiu em identificar e analisar por meio dos saberes presentes nos livros didáticos 

de EMC os ideais de Homem Brasileiro que se queriam produzir durante a Ditadura Civil-

Militar. Através das análises dos livros didáticos de EMC que foram guiadas por constructos 

eliasianos: configuração, estado, poder, processo civilizador e habitus nacional que nos 

auxiliaram na compreensão das tensões vivenciadas pela sociedade brasileira que culminaram 

na formação de uma exigência de padrão comportamental disseminada no contexto da 

Ditadura Civil-Militar, identificamos que o ideal de Homem Brasileiro que se quis fazer 

circular era o de indivíduo cristão, trabalhador, ordeiro, hospitaleiro, patriota, resignado, 

casado, patriota, asseado, obediente às normas militares de censura e de seus governantes, 

                                                 
1
 Mestre em Educação - Universidade Estadual de Londrina (UEL) frediani.daniele@yahoo.com.br 



2 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

comedido de sentimentos e pulsões, otimista com os progressos da nação, pagador de seus 

impostos e cumpridor de seus deveres para com as Instituições. 

  

Palavras-chave: Educação Moral e Cívica. Civilidades. Livro Didático. Disciplinas 

Escolares.  
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TITULO DO TRABALHO:
AFETIVIDADE E PODER NAS RELAÇÕES DE CASAL QUE CONFORMAM OS 
ALUNOS. UMA ANÁLISE DA TEORIA DA CIVILIZAÇÃO DE NORBERT ELIAS

TÍTULO EM INGLÊS OU ESPANHOL:
AFECTIVIDAD Y PODER EN RELACIONES DE PAREJA QUE CONFORMAN 

JÓVENES ESTUDIANTES. UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA DE LA CIVILIZACIÓN 
DE NORBERT ELIAS

Darío Hernán Arevalos 1

GT4. PROCESSOS CIVILIZADORES E EDUCAÇÃO NA PAN-AMAZÔNIA. 

RESUMO
Esta ponencia se propone analizar desde una perspectiva socioeducativa las relaciones 
existentes entre la vida afectiva y las diferentes manifestaciones de violencia y poder que 
tienen lugar en las relaciones de pareja que conforman estudiantes de dos escuelas secundarias 
urbanas periféricas de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Nos situamos desde el horizonte teórico-epistemológico de la sociología de Norbert Elias para 
comprender al comportamiento humano a partir de las transformaciones socio-históricas que 
modelan el aparato psíquico y la forma de convivir de los individuos (ELIAS, 1987). El autor 
pone el acento en “las interdependencias personales y sobre todo las vinculaciones 
emocionales de los hombres [que constituyen]  eslabones de unión de la sociedad” (ELIAS, 
2008, p.163). El enfoque procesual y relacional que asume la propuesta sociológica de Elias, 
nos permite comprender el modo en que se estructuran los entramados complejos entre la 
producción de las prácticas sociales y los habitus psíquicos en el curso del desarrollo de la 
historia humana (KAPLAN, 2008). La conformación de la personalidad social supondrá la 
implicación de los sujetos sociales y de la sociabilidad en la subjetividad según la posición 
que se ocupe en el tejido humano, no siempre ajeno a tensiones y a contradicciones. Desde 
esta perspectiva, el poder asume un carácter relacional y constituye un aspecto básico de los 
vínculos entre los individuos  o grupos sociales. 
En su trabajo El cambiante equilibrio de poder entre los sexos (ELIAS, 1998) aborda las 
transformaciones de la distancia existente entre los géneros del antiguo Estado romano para 
comprender los problemas de las sociedades estatales modernas. Al situar las relaciones entre 
hombres y mujeres en el marco del proceso de civilización nos hemos preguntado por el 
diferencial de poder que atraviesan los vínculos de pareja en la actualidad cuando el equilibrio 
de las tensiones psíquicas impuestas por el habitus civilizado no logran conservarse, esto es, 
cuando en las tensiones entre el par civilización-des-civilización priman elementos de este 
último y dan lugar a sentimientos de miedo, vergüenza, culpa y soledad. Emotividades que 
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remiten a un dolor social e irrumpe en la cotidianeidad de la experiencia escolar y que 
precisan de una reparación simbólica. 
Dado los objetivos y la naturaleza del problema de investigación se ha escogido un diseño de 
investigación de tipo interpretativo-cualitativo (VALLES, 1997; VASILACHIS DE 
GIALDINO, 2007) de carácter exploratorio. El trabajo de campo se llevó a cabo en dos 
escuelas de gestión estatal ubicadas en zonas urbanas periféricas de la Ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. La recolección de los datos se realizó a partir de 
entrevistas en profundidad con el propósito de favorecer la producción de un discurso 
conversacional que nos permita conocer las ideas y concepciones de las y los entrevistadas/os 
(ARFUCH, 1995; PIOVANI, 2007). Para ello, se estableció un muestreo intencional 
(PADUA, 2000) no representativo de 40 estudiantes (21 mujeres y 19 varones) que asisten a 
5to y 6to año del nivel secundario. Mediante una guía semiestructurada se relevaron aspectos 
vinculados a los miedos, violencia y muerte en la socio-dinámica de la experiencia escolar.
El análisis de los testimonios nos permite afirmar que las distintas formas de violencia que se 
experimenta en las relaciones de pareja irrumpen en las dinámicas institucionales escolares. 
Es por ello que consideramos de suma relevancia los soportes afectivos que se establecen en 
este espacio social con vistas a la elaboración del sufrimiento. Nos referimos a los vínculos 
intra-generacionales que se tejen entre los compañeros y a los vínculos inter-generacionales 
que tienen lugar con los adultos responsables de la institución educativa. Respecto de los 
primeros, las estudiantes llevan a cabo de un conjunto de estrategias colectivas orientadas a 
disminuir las situaciones de peligro, tales como evitar salir solas del colegio o solicitar 
consejos sobre cómo hacer para afrontar/terminar una relación. Otra forma de encuentro inter-
generacional valorado es el centro de estudiantes. Afirman que allí se sienten en confianza 
para hablar sobre situaciones de violencia familiar, abuso sexual y/o  violencia en los 
noviazgos. Respecto a los vínculos inter-generacionales, se reconoce la existencia de ciertos 
espacios institucionales de encuentro con los adultos, a quienes se les atribuye un lugar central 
como figuras de autoridad. Entre estos se destacan: los talleres sobre educación sexual 
integral y el abordaje de problemáticas puntuales referidas a la violencia de género en 
distintas materias dictadas por docentes. Ante la necesidad de sentirse escuchados y 
reconocidos, otro de los espacios valorados en la institución escolar son las conversaciones 
con directivos y/o preceptores durante recreos y horas libres. La importancia que las y los 
estudiantes le otorgan a ser tenidos en cuenta en su paso por la escuela se liga con la 
necesidad de existir ante ese adulto que cuenta con la autoridad pedagógica para poder brindar 
reconocimiento. Y pone de manifiesto una intensa búsqueda por ser valorados en toda su 
potencia existencial. 
Como consideración final es posible señalar que en contextos de marginalidad urbana, la 
escuela tal vez sea el único espacio público que posibilita la edificación de lazos de confianza 
para que las juventudes elaboren una narrativa sentido frente al sufrimiento. La intervención 
institucional a partir del trabajo articulado entre directivos, preceptores y docentes, junto a 
otras instituciones como las familias, se constituye en un sostén emocional fundamental con 
miras construir una perspectiva de presente y de futuro. Las instituciones educativas juegan, 
de este modo, un papel central en las trayectorias y expectativas que estructuran a las y los 
jóvenes más vulnerables. 

Palavras-chave: Escuela secundaria. Violencia de Género. Estructura emotiva.
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TITULO DO TRABALHO:
EMOTIVIDADES DA JUVENTUDE EM MATÉRIA DE AUTO-LESÕES. UMA 

ANÁLISE DA PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA FIGURACIONAL DE NORBERT 
ELIAS

TÍTULO EM INGLÊS OU ESPANHOL:
EMOTIVIDADES JUVENILES EN TORNO A LAS AUTOLESIONES. UN ANÁLISIS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOCIOLOGÍA FIGURACIONAL DE NORBERT 

ELIAS
Ezequiel Szapu 1

GT4. PROCESSOS CIVILIZADORES E EDUCAÇÃO NA PAN-AMAZÔNIA. 

RESUMO
El fenómeno de las autolesiones, popularizado bajo el término en inglés cutting (que 

significa corte), se ha extendido con fuerza entre la población estudiantil. En los últimos 
tiempos se han incrementado los casos de jóvenes que manifiestan haberse producido algún 
tipo de lesión en la piel o conocer a alguien que lo haya realizado. Esto deja en evidencia que, 
por lo menos en algunos casos, ha pasado de ser un tema tabú a compartirse ya sea en 
conversaciones entre pares, al ser publicado en distintas redes sociales o, inclusive, como una 
práctica grupal.

Este comportamiento caracterizado por cortes en la piel generalmente ubicados en 
brazos y muslos se relaciona de manera estrecha con situaciones de miedo, angustia y dolor 
padecido por quienes los realizan a raíz de un entorno que no los hace sentir reconocidos. Un 
sufrimiento que deriva del tipo de vínculos establecidos y es encauzado a través de lesiones 
autoinfligidas. En esta práctica autodestructiva convergen aspectos físicos y emocionales, 
individuales y sociales. Una lectura desde las contribuciones de la sociología figuracional de 
Norbert Elias puede acercarnos a un mayor conocimiento sobre el tema.

La ponencia se enmarca en mi tesis doctoral, la cual fue titulada “Violencias, cuerpos y 
emociones en los procesos de estigmatización. Un estudio socioeducativo desde la 
perspectiva de jóvenes de escuelas secundarias”. A partir de un diseño de investigación 
interpretativo-cualitativo de carácter exploratorio (Vasilachis de Gialdino, 2006) me propuse 
comprender los sentidos que las y los estudiantes construyen sobre los cuerpos y las 
emociones y establecer su vinculación con la producción de las violencias en escuelas 
secundarias urbano periféricas de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.

El trabajo de campo constó de cuarenta entrevistas en profundidad (Yuni y Urbano, 
2014) y cuatro entrevistas grupales (Hernández Sampieri et al., 2010) a estudiantes de 2do y 
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5to año de dos instituciones a las que asisten poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. A 
partir del análisis de los testimonios obtenidos, ha sido posible alcanzar una mayor 
comprensión del fenómeno de las autolesiones y su vinculación con las emociones. De ese 
trabajo pueden extraerse, entre otros, los siguientes enunciados:

1- Las emociones que experimentan las y los estudiantes entrevistados, revisten como 
aspecto común su origen en vínculos conflictivos con pares y adultos. 

2- En muchas ocasiones, las emociones son atravesadas internamente, produciendo 
una auto-imagen y auto-estima que tiende a la auto-exclusión produciendo un 
dolor social.

3- Los cortes autoinfligidos son una de las estrategias de la juventud para afrontar el 
dolor social. 

Una de las primeras cuestiones que es necesario tomar en consideración para intentar 
comprender la noción de dolor social, es la concepción de emociones que propone Elias. En 
su texto Sobre los seres humanos y sus emociones: un ensayo sociológico procesual (1998), 
despliega una argumentación en la que busca demostrar que las emociones no son 
exclusivamente biológicas o naturales, sino que tienen una condición social. 

Los aspectos biológicos (o no-aprendidos) de los seres humanos se conjugan con la 
relación que mantiene el sujeto con su entorno y, principalmente, con otros seres humanos 
para dar lugar al aprendizaje. Este último no podría darse sin las condiciones biológicas de 
base, pero tampoco podría ocurrir sin el vínculo con otros. 

El hombre es por naturaleza un ser social y no puede subsistir sin la existencia de un 
otro. Los individuos forman entre sí entramados de interdependencia a los que Elias denomina 
figuraciones (2008). La existencia de los seres humanos está atada a su condición social y a 
sus interacciones cotidianas. Solo mediante la aceptación de esta idea será posible comprender 
el origen y desarrollo de ciertas funciones y propiedades humanas. 

Así como el lenguaje y otras funciones de los seres humanos, las emociones también 
combinan disposiciones biológicas y sociales, no-aprendidas y aprendidas. Las emociones 
como tal, no se encuentran a priori en el sujeto, sino que existen disposiciones biológicas que 
posibilitan su aprendizaje. La estructura afectiva no es una formación dada, sino que es 
resultado de un proceso de transformación cultural de largo plazo. En la medida en que están 
condicionadas por los contextos sociales no es posible abordarlas si no se atiende la 
perspectiva relacional de los seres humanos (Weiler, 1998). La emoción cobra sentido como 
experiencia cultural, social, individual y colectiva manifestándose a través de los cuerpos 
(Kaplan y Szapu, 2020).  

Para explicar el proceso de la civilización, Elias (1987) describe el modo en que los 
cambios estructurales de las sociedades occidentales que tienen lugar en la Modernidad 
modifican el comportamiento social y la estructura emotiva del individuo (Zabludovsky, 
2007). 

Una pacificación tendencial del espacio social, produce la transferencia a la vida 
psicológica individual de conflictos y tensiones que antes se expresaban en el enfrentamiento 
exterior con los otros. De este modo, la expresión de las emociones va sufriendo 
modificaciones y cada vez más los comportamientos estarán mediados por el cálculo sobre 
cómo será interpretada una reacción a los ojos de los demás. Así, las emociones que un sujeto 
experimenta, tienen consecuencias en su auto-estima, jugando un papel importante para el 
caso de las y los jóvenes en su constitución subjetiva. 

Experiencias de vergüenza, desagrado, miedo o ira son mencionadas como situaciones 
que muchas veces se viven en silencio y van, poco a poco, conformando una red sentimental 
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signada por un dolor social del cual parece imposible librarse. En esas ocasiones es en las que 
los cortes en la piel operan como una vía de escape frente a lo inalterable.

Palavras-chave: Dolor social. Autolesiones. Escuela secundaria
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NORBERT ELIAS:O SEXO, O GÊNERO E O CORPO NO PROCESSO 

CIVILIZADOR 

NORBERT ELIAS: SEX, GENDER AND THE BODY IN THE CIVILIZING PROCESS 
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GT.4 Processos civilizadores e educação na Panamazônia 

RESUMO 

O referido artigo tem por propósito captar e desnudar os sentidos e os significados sobre o sexo, 

o gênero e o corpo da obra de Elias, a partir das reflexões de Hargreaves(2014),socióloga da 

universidade de Brighton e uma das articulistas da coletânea O gênero nas ciências Sociais: 

releituras críticas de Max Weber a Bruno Latour (CHABAUD-RYCHTER et al,2014), em que 

se considera a abordagem configuracional como a expressão que melhor se enquadra aos 

modelos de interdependência lecionados na obra eliasiana.  

Palavras chave: Norbert Elias. Sexo. Gênero. Corpo. Jennifer Hargreaves. 

 ABSTRACT 

The purpose of this article is to capture and expose the senses and meanings about sex, gender 

and the body of Elias' work, based on the reflections of Hargreaves (2014), a sociologist at the 

University of Brighton and one of the writers of the collection O gender in the social sciences: 

critical reinterpretations by Max Weber to Bruno Latour (CHABAUD-RYCHTER et al, 2014), 

in which the configurational approach is considered as the expression that best fits the models 

of interdependence taught in the Eliasian work. 

Keywords: Norbert Elias, sex, gender, body, Jennifer Hargreaves.  

1 INTRODUÇÃO 

 

      Hargreaves adverte, desde logo, sobre suas limitações na elaboração do seu texto, pois o 

modelo de análise sociológico proposto por Elias é quase totalmente sobre experiências 

masculinas, marginalizando as experiências femininas e mantendo-se muito discreto sobre o 

problema das relações de gênero”. Ademais, a obra escrita por Elias sobre as relações de sexo 

foi destruída acidentalmente, restando uma diminuta versão reconstituída denominada As 

transformações da balança dos poderes entre os sexos (Elias, 2000).  
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      Em que pese o fato de que a Sociologia do esporte, desde o seu principiar, ter sido norteada 

por preconceitos masculinos, mesmo assim, Hargreaves demonstra que a perspectiva 

configuracional permanece assinalada pelo masculinismo e, aponta os limites dessa abordagem 

no contexto do gênero, como veremos a seguir.  

                   

2 NORBERT ELIAS: O SEXO, O GÊNERO E O CORPO NO PROCESSO 

CIVILIZADOR  

      Na primeira seção do seu artigo intitulada Os sujeitos sem gênero na literatura esportiva, a 

articulista nota que a falta de uma dimensão de gênero nas análises configuracionais do esporte 

e do lazer é atribuída a uma questão metodológica, pois Elias pretendeu transpor ao máximo 

possível as “questões de interesse pessoal ou de ‘compromisso’” (ELIAS, 1956) para explicar 

o mundo ‘real’ com um ‘distanciamento’ relativo (ELIAS, 1978, p. 244-245, ELIAS; 

DUNNING, 1986, p. 25).  Desse modo,  

N. Elias faz somente algumas raras referências explícitas à vivência das mulheres e às 

relações entre os sexos. [...] quando ele estuda conceitos tais como a cultura, a 

civilização e o Estado, negligencia a dimensão de gênero, como grande parte da 

literatura de tradição configuracional dedicada ao esporte e aos lazeres. Uma das 

graves fraquezas da pesquisa de distanciamento é o fato de ela incorporar uma noção 

de distanciamento masculina. (HARGREAVES, 2014, p.444). 

 

       

      Ao analisar os resultados da falta da dimensão de gênero em alguns escritos na obra de Elias 

e  Dunning, como por exemplo,“ Na busca de excitação: esporte e lazer no processo civilizador 

(1986), observamos que Elias concorre para a realização de um  cenário  em que coloca “sujeitos 

sem gênero”(HARGREAVES,2014, p. 444), tanto que para  Elias (1986,p. 52)  o aparecimento 

de esportes menos agressivos e a instituição do sistema parlamentar refletem uma propensão 

geral ao apaziguamento, característico da Inglaterra, século XVIII. 

      Ou seja, é certo que tanto a prática esportiva como o Parlamento referidos por Elias (1986) 

fundamentam-se nas diferenças de classe e em uma estrutura de poder patriarcal. Contudo, ele 

se omite em relação as tradições das mulheres no esporte, e sobre a maneira como elas 

compunham a cultura de dominação masculina. Elias nem se quer toca acerca da 

interdependência entre classe e gênero.   

     Não se está a dizer que é errôneo colocar em evidência a cultura masculina e o esporte 

masculino. Ocorre que isso transforma-se em um erro quando não se menciona o modo como 

a desigualdade escancarada de gênero autoriza o estabelecimento de uma dominação masculina 

nas searas cultural e esportiva, “ou não se considera as razões e os efeitos da apropriação do 
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poder do Estado e da cultura pelos homens a fim de melhor controlar os costumes e os modos 

de vidas de ambos os sexos”. (HARGREAVES,2014, p. 445). 

      Depreende-se que, sob a perspectiva feminina, Elias falha ao alcançar o seu próprio intento 

de “‘alto grau de adequação’”, pois ao descurar-se da dimensão de gênero ele oferece uma visão 

atrofiada e parcial das pessoas e da sociedade que elas compõem. O desatendimento a esta 

dimensão também é reiterado nos exemplos contidos nos capítulos A busca do prazer no lazer 

e O lazer nos momentos do tempo livre (ELIAS; DUNNING, 1986).  

      Para esses autores o eixo nuclear dos lazeres localiza-se na “‘relação entre a estrutura das 

necessidades de lazer que caracterizam nosso tipo de sociedade e a dos eventos destinados à 

satisfação dessas necessidades’”, sendo que nas sociedades marcadamente diferenciadas, “a 

regulação dos lazeres pelo Estado tornou-se mais uniforme e previsível” (ELIAS; DUNNING, 

1986, p. 74-75, 119-120). Porém, para Hargreaves (2014, p. 445) estes autores não inquirem 

sobre quem tem o poder de definir as necessidades e o nível de satisfação no lazer, nem apontam 

quais os critérios, as razões e em prol de quem o Estado regulamenta os lazeres.  

      Corroboramos com a crítica de Hargreaves (2014, p. 446) porque resta demonstrado que o 

projeto deles não contém “as relações específicas de dominação e de subordinação, dentre as 

quais as relações de gênero” que, repercutem na demanda e “no controle do acesso aos lazeres”, 

e na maneira como o gênero pode intervir nas variáveis como “a idade,  a classe e a pertença 

étnica”, como por exemplos, abstendo-se de analisar as realidades  intensas das desigualdades 

ou das injustiças sociais, tais como a miséria econômica, o racismo e o sexismo. 

      Destarte, Elias e Dunning descuidaram-se das instituições econômica, ideológica e política 

que atingem as “configurações dos lazeres” e circunscrevem o “prazer emocional”, bem como 

negligenciam quanto à “complexidade da percepção das necessidades e dos conflitos” 

associados à sua satisfação.  

      Na seção Objetividade neutra ou passional, a apreciação crítica de  Hargreaves (2014, p. 

446) considera que a abordagem configuracional de Elias(1978) faz supor a negativa de 

qualquer tomada de posição moral, pois como  ele  afirma claramente: “‘ não podemos exigir 

ou esperar que o sociólogo expresse suas convicções sobre o modo como a sociedade deveria 

desenvolver-se’”( ELIAS, 1978, p. 153), além do mais ele propõe “ um quadro de referência 

unificador do desenvolvimento” desnudado das implicações ideológicas. 

      Para Hargreaves (2014, p. 446-447) o conceito de “distanciamento” sob o respaldo 

“neutralidade” faz com que Elias apregoe “implicitamente posições e ideias reacionárias”. 

Contudo, aquela articulista crê, à contrário sensu, que a teoria pode vir a ser uma “perspectiva 

engajada globalizante e crítica” ao endossar, na linha de inteleção de MacKinonn (1989) que,  
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A teoria do conhecimento ‘situado” (situated) é concreta e variável e não abstrata e 

totalizante, partindo do ponto de vista daqueles e daquelas que não possuem poder 

suficiente para atingir a compreensão política e, daí a transformação social. Essa 

postura situa o teórico não acima ou fora do mundo e da obra, mas em seu interior, 

onde para falar francamente, ele encontrava-se desde o início (MACKINNON, 1989, 

p. 16). 

 

      Hargreaves (1990,2014) enfatiza que as feministas se valem das Ciências Sociais para 

entender a gênese da discriminação no afã de extirpá-la. E vão além do estudo das desigualdades 

sexuais nos lazeres e nos esportes porque buscam, propositivamente, a “melhoria da situação 

das mulheres”.  

      Entretanto, Hargreaves (2014, p. 447-448) é contundente ao afirmar que os trabalhos de 

Elias e Dunning não indicam quaisquer “pistas suscetíveis de melhorar a situação”. Ao 

contrário, “Sua recusa em se engajar e situar sua obra em um esquema político e ideológico 

qualquer permite, na realidade, racionalizar o não engajamento”. Para aquela articulista, Elias 

defende que “os cidadãos desenvolveram uma maior capacidade de controle consciente dos 

eventos”, contudo ele não detalha sequer os fundamentos dessa evolução nem os trajetos 

realizados. Em contrapartida, Hargreaves reforça que a pesquisa “engajada e de qualidade” 

requer a escolha de uma postura que as feministas denominam de “objetividade passional”.    

      Na seção nominada O tratamento das mulheres por Elias (HARGREAVES,2014, p. 448) 

esta articulista se ressente da dificuldade de as feministas compreenderem “como a Sociologia 

das configurações pode pretender tratar os seres humanos como agentes ativos que contestam 

as relações desiguais entre os sexos e lutam para modificá-las.”  

      Na releitura crítica sobre a obra Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing 

Process (ELIAS; DUNING,1986, p.13) Ela observa que,  

De acordo com N. Elias, todos experimentamos espaços de vida e de cultura, como o 

esporte, situados no centro de configurações ‘dinâmicas’ que incarnam os conflitos 

entre aqueles que os constituem. Mas essa ideia é contradita por sua descrição desse 

processo como sendo dotado de uma ‘estrutura identificável que, nas sociedades 

europeias desde a Idade Média, adquiriu a forma de um ‘processo de civilização’”, 

um processo que tende, no longo prazo, a ‘reequilibrar a balança dos poderes entre as 

classes sociais e os outros grupos’(HARGREAVES,2014, p. 448).( Grifos da autora). 

 

      Em The Civilizing Process. State Formation and Civilization(1982, v.2), [ O Processo 

Civilizador: uma história dos costumes,2011, v.2) Elias sugestiona que  “igualar  as relações 

entre os sexos” espelha o  afrouxamento , a distensão, das redes de interdependência que atuam 

nas configurações sociais. Neste espeque, Hargreaves(2014,p. 448) reconhece  em Elias um 

avanço  quanto à hipótese de que, as sociedades  que apresentam uma repartição das funções 

acentuadamente centralizada, adiantada e diferenciada, onde a vida social não é unicamente 

associada ao militarismo e à manifesta violência, “são também providas de longas e complexas 
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redes de interdependência interindividuais e conhecem um nível mais alto de igualdade entre 

os sexos”.    

      Por sua vez, no artigo A transformação da balança do poder entre os sexos (ELIAS, 2000) 

e no capítulo sobre a gênese do trovador e das formas de conduta cortesãs (ELIAS,1982, v.2) 

este sociólogo elucida seu raciocínio se utilizando de uns exemplos de relações de gênero. No 

primeiro artigo retro citado, Elias argumenta que até a última fase da República romana tinha-

se um Estado guerreiro dirigido por homens, justificado pelas guerras e outras formas de 

violência cotidianas; desta feita, a “sobrevida das mulheres” era dependente das “capacidades 

guerreiras de seu parentesco masculino”. Por decorrência disto, para Elias “A fraqueza social 

das mulheres estava estreitamente correlacionada à sua relativa fraqueza física” (ELIAS, 2000, 

p. 24).  

      Já ao término do período republicano e, posteriormente sob o signo do período imperial, 

Elias (2000, p.48) defende que a acumulação de riquezas, o domínio da Bacia do Mediterrâneo 

e o desenvolvimento do aparelho estatal são fatores que impulsionaram novamente a civilização 

romana. Com esta conjuntura, devido a uma melhoria “na educação” e maior facilidade de 

acesso “à propriedade e ao divórcio”, as mulheres obtiveram maior “independência e poder”, 

de maneira que, no casamento “as mulheres e os homens tornaram-se relativamente iguais”. Tal 

exemplo conduz Elias a sustentar que a subordinação das mulheres não se basearia mais na 

fraqueza física.   

      As mudanças sem antecedentes que se interpuseram no equacionamento dos poderes entre 

os sexos na Roma antiga, inscreveram seus traços nas sociedades futuras no momento em que 

o desenvolvimento social geral o possibilitou. (ELIAS, 2000, p.48), sendo a tradição europeia 

um processo contínuo desenvolvido em meio a erupções e até mesmo de ‘contraerupções’. 

(Grifo do autor). Para Hargreaves (2014, 449) resta evidente que a qualificação da teoria de N. 

Elias como evolucionista se deve a sua afirmação de que “apesar de tudo, no longo prazo e em 

todas as sociedades ocidentais, ‘a tendência geral’ do movimento de civilização é igual em 

todos os lugares” (ELIAS,1975, p. 205), estabelecendo um domínio de si civilizador em termos 

de sexualidade e de agressividade. (ELIAS, 1978, p. 189-191).  

      Nesse processo, Hargreaves (2014, p. 449) analisa a existência da nítida relação entre a 

estrutura do conjunto das relações sociais à estrutura da personalidade individual estabelecida 

por Elias (1982, p. 78-79). Este preleciona que, quando do desenfreamento das pulsões 

masculinas, as mulheres eram metodicamente maltratadas, ao passo que em sociedades que 

controlam a violência verifica-se uma maior igualdade entre os sexos. Tal afirmação se respalda 

na inafastável situação dos cavaleiros dos séculos IX e X e de suas esposas ou mulheres de 
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classes inferiores e, salvo algumas particularidades da novel elite, as mulheres eram rudemente 

subordinadas, surradas e violentadas, além de serem usadas como objeto de compra e venda 

para a satisfação da lascívia masculina.  

      Com Elias (1982) percebemos que a balança do poder entre os sexos alterou-se pari passu 

ao desenvolvimento das cortes feudais e sobretudo das cortes absolutistas, que oportunizarem 

às mulheres situações específicas para escapar da dominação dos brutamontes e alcançar um 

estatuto igual ao dos homens. Porém, na metade do século XVIII, a civilização fez um “salto 

qualitativo” devido à maior “intervenção do Estado, ao monopólio deste sobre a violência” e, 

na ótica individual, a um “maior domínio das emoções e pulsões”, como reitera Hargreaves 

(2014, p. 450).  

       Desse modo, “‘cada vez que os homens foram obrigados a renunciar à violência física, a 

importância social das mulheres aumentou” (ELIAS, 1982, p.81). Portanto, ele atribui ao 

desenvolvimento de uma organização do Estado (ELIAS,2000, p. 48) como sendo uma das 

condições que diminuiu as desigualdades entre os homens e as mulheres. Mas também ele 

postula que nas sociedades contemporâneas mais desenvolvidas, as funções guerreiras e 

pacificadoras passaram a ser o atributo dos governos. 

      Na subseção As obrigações configuracionais, Hargreaves (2014,451) parte do pressuposto 

de que ‘a crítica do determinismo da Sociologia configuracional visa a ideia que ‘a estrutura da 

sociedade exige e produz um nível particular de controle das emoções’ (Elias, 1978, p. 201). 

Que, a ‘redução da desigualdade entre os sexos’ é tida como critério estrutural do ‘processo de 

Civilização’, como se os homens e mulheres, produtos do sistema, estivessem fechados em 

‘estruturas de indivíduos mutuamente dependentes e mutuamente orientados uns contra os 

outros. (ELIAS, 1978, p. 261). Aqui a articulista ressalva que o conceito de gênero ao ser 

empregado de modo descrito, porém não crítico na Sociologia configuracional, impõe que os 

homens com seu vigor e poder são os personagens da História, ao passo que as mulheres são 

receptoras passivas da dominação masculina. Por ilação, tudo ocorre como se o movimento da 

história, ao progredir para a centralização, tornasse mais fácil o advento de uma relação ‘mais 

civilizada’ entre os sexos. 

      Essa autora corrobora que os textos de Dunning e Elias acerca do esporte sustentam-se em 

uma hipótese “a-histórica do patriarcado” que vislumbra inarredavelmente o surgimento das 

relações de igualdade. Hargreaves(2014) recepciona que, 

A literatura sobre as configurações pouco menciona as escolhas subjetivas que os 

homens e as mulheres têm a possibilidade de fazer, como arranjos políticos, 

econômicos e ideológicos que produzem, majoritariamente, os valores que 

subentendem as modificações estruturais da personalidade e do pretenso processo 

bem-sucedido da civilização dos indivíduos. É necessário ultrapassar a descrição dos 



7 
 

traços sociais observáveis no plano da estrutura psicológica e associá-lo às 

significações, os interesses e aos valores constitutivos dos fundamentos do poder, 

como as relações de gênero, que afetam de um modo específico algumas condutas. A 

natureza do ‘desenvolvimento processual’ das sociedades pode, então, ser 

compreendida em termos de lutas efetivas nas quais grupos dotados de interesses 

diferentes, ou mesmo opostos, afrontam-se.  (HARGREAVES, 2014, P. 451). Grifo 

da autora) 

 

     Essa articulista (2014, p. 451) faz uma crítica áspera aos trabalhos de Elias, por conterem 

uma acentuada tendência a descrever “generalidades, partindo de provas limitadas, sobre a 

evolução ‘civilizadora’ da sexualidade e das relações de sexo”. Para ela, estes trabalhos tomam 

as relações de gênero “como se fosse possível generalizar os traços específicos de certos grupos 

privilegiados” e, decerto, não refletem o conjunto das mulheres, como por exemplo, no caso 

dos esportes.Portanto os trabalhos eliasianos não demonstram a luta, as concessões, as 

negociações que as próprias mulheres realizaram ao se associarem aos homens   e a outras 

mulheres [negras, deficientes, lésbicas, idosas e operárias] para a melhoria de seu destino, sem 

olvidar que nesse fardo a gangorra do tempo lhe trouxe alguns êxitos, mas também fracassos e 

até mesmo regressões.  

      Por tudo isso, Hargreaves (2014, p. 552) arremata que não basta só pronunciar que ‘o 

abismo que separa os homens e as mulheres reduz-se’, pois significa não atentar para o fato de 

que nessa empreitada há diferenças mais significativas entre mulheres pertencentes a 

“diferentes” a grupos sociais e culturais do que entre os homens e as mulheres do “mesmo” 

grupo social ou cultural. 

      Na seção O Estado sexuado, essa articulista (2014, p. 452) parte da seguinte analogia:  do 

mesmo modo que o liberalismo, Elias concebe o Estado como uma “instituição benevolente e 

neutra”, sendo que o problema da desigualdade entre os sexos é possível de ser solucionada 

pelos trâmites legais. Elias e Dunning também refutam a tese marxista de que o Estado é um 

mecanismo de “dominação e opressão” feminina.Contudo, a “teoria feminista de Estado” 

formulada por MacKinnon(1989,p.159 e 215) procura  “compreender como a lei funciona como 

potência do Estado em um contexto de poder sexuado”.  Esta autora (1989, p.2015) concebe 

que o Estado Liberal, por diferentes e diversas obliquidades atua “no interesse dos homens 

como gênero”, como ocorre nos Estados Unidos, onde admite-se o caráter capitalista do Estado, 

mas não o seu caráter masculino.  

       Com substrato ainda em MaCkinnon(1989)  Hargreaves (2014,p. 452)  reitera que  em 

outros países industriais avançados, embora se registre que seus respectivos governos tenham 

iniciado a promoção da igualdade entre os sexos, percebe-se que a “onipresença sutil do poder 

masculino” obstaculiza a legislação em prol da igualdade entre os sexos, fazendo com que um 
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número considerável de mulheres seja permanentemente oprimido e situado fora da tutela legal 

em  suas vidas cotidianas, pessoais e privadas, em particular dentro de seus lares. Sendo-lhes 

proibido o acesso ao lazer e ao prazer, tanto que, “[...] para dar apenas um exemplo, a violência 

sexual, por sua vez, não diminuiu[...], o poder masculino constitui, então, uma ligação entre o 

Estado e outras de exercício de poder. (MACKNNON, 1989, p. 11; HARGREAVES,2014, p. 

453).  

      Para Hargreaves (2014, p. 453-454), Elias e Dunning dispensaram pouca atenção ao papel 

desenvolvido pelo Estado na sociedade contemporânea e tampouco falam sobre a maneira como 

o poder do Estado surgiu como poder masculino, vindo a se tornar uma forma institucional e 

organizada da dominação social. Por esse prisma, a articulista (2014) capta em Dunning et al 

(1988, p. 230) que o processo civilizador é concebido como um processo de democratização 

funcional, uma dinâmica de longo prazo que caminha para um equilíbrio dos poderes mais 

igualitários entre as classes e os sexos e que se reflete no movimento das mulheres na forma de 

uma legislação que promove a igualdade das oportunidades. A articulista refuta essa presunção 

porque além de “enganadora”, é acrítica, pois na Inglaterra as políticas oficiais despreocupam-

se com o gênero como relação de poder no âmbito da administração, da gestão dos lazeres e do 

treino esportivo, o que demonstra claramente, algumas vezes, “formas de sexismo e de 

discriminação”.  

      Hargreaves (2014, p. 254) deixa registrado que a teoria do Estado pensada por Elias não 

leva em conta o caráter sexuado nem o complexo papel do Estado moderno. Resta, pois, como 

necessária e oportuna a compreensão da complexidade da relação existente entre “Patriarcado 

e capitalismo”.  

      Na seção Masculinidade, sexualidade e violência, Hargreaves (2014, p. 454) observa que 

os trabalhos recentes de Dunning, Murphy e Williams afastam-se da abordagem 

configuracional não sexuada. Nesse diapasão, Williams et al (1989, p. 212) atestam que, mesmo 

diante do progressivo poder das mulheres, a Inglaterra mantém-se como uma sociedade 

patriarcal, sendo que “a importância da masculinidade” e, por conseguinte, “da subordinação 

das mulheres é um traço mais ou menos comum ao conjunto das classes sociais.” 

      Dunning(1986, p. 79-91) por sua vez, ao  se referir a rúgbi argumenta que o controle maior 

dos atos visivelmente agressivos no campo produziu “expressões simbólicas de machismo” 

após o jogo, como exemplo “os stripeteases masculinos ou as paródias rituais do stripetease 

feminino, embalados por cantos ‘guerreiro Zulus’” e regados com muita “cerveja”. Para este 

autor as obscenidades destes rituais representariam, “uma reação ao enfraquecimento do ego 

masculino tradicional”, ocasionado pelo aumento do poder realizado pelas mulheres. E mais: 
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esse tipo de canto camufla uma mensagem de que o sexo estaria dissociado da sensualidade, da 

sensibilidade, da ternura e da igualdade, “mas seria, ao contrário, a expressão de uma 

heterossexualidade agressiva, de mercantilismo e de submissão das mulheres”.  

      Destarte, a maneira “como a sexualidade percebida e vivida é sexuada”, por meio de 

representações de poder que enaltecem o corpo masculino, as identidades masculinas se 

solidificam na prática de uma “violência real contra outros machos e uma violência simbólica 

contra as mulheres”. Com ela conjectura: se a ameaça de violência física, é em geral, levada a 

sério, a “violência simbólica, portanto, endêmica e transgressora, é normalizada e aceita pela 

consciência popular” Esses exemplos enfatizam a estreita associação entre violência e 

masculinidade e os modos por meio dos quais “o gênero encena a sexualidade como uma forma 

de poder”.  (HARGREAVES, 2014, P. 455). 

      Mesmo diante dessa evidência solar, essa autora considera que os estudos de Dunnig e de 

seus colegas “negligenciam essas relações, pois as examinam  do modo rasteiro, concebendo  

os rompantes de violência como “reações intempestivas que se produzem em uma sociedade 

globalmente mais ‘civilizada’, ao invés de tomá-las como “os exemplos de um traço onipresente 

da vida social que legitima e está associado à violência masculina que se exerce em outras 

esferas sociais”, conforme Hargreaves (2014, p. 455). 

      Portanto, para essa articulista (2014, p.456) a obra dirigida sob as batutas de Dunning,  

Murphy e Williams (1988, p. 225-227)  disseminam expressamente que “apesar das explosões 

de violência tais quais o hooliganismo, cada vez mais pessoas vivem em ‘espaços pacificados’, 

onde, normalmente, não ocorrem atos de violência.” Que, há uma tendência ao longo prazo que 

autoriza a afirmar que as pessoas “são ‘mais reticentes em participar ou assistir como 

espectadores atos de violência e que ... (na competição, inclusive nas relações de sexo), a 

irrupção da violência física direta revela-se relativamente rara’”.  A pesquisa feminina não se 

coaduna com tal afirmação, pois o que se denota é que “na realidade, os espaços privados e 

públicos das sociedades ditas ‘civilizadas’ não são ‘espaços sociais pacificados’. 

(HARGREAVES, 2014, p. 456). (Grifos da autora). 

      Sem embargo, para essa autora (1984) a realidade comprova mortes e/ou desmaios de vários 

‘jovens atletas maltratados’, que se reflete no número expressivo de crianças que são 

psicologicamente abaladas ou fisicamente atingidas pela extrema pressão exercida pelos 

esportes de competição. Ela ressalta que não significa afirmar que as mulheres não são jamais 

violentas. O que ela está a dizer é que nas sociedades modernas, como por exemplos, a 

Inglaterra ou os Estados Unidos, a violência física e as agressões são geralmente praticadas por 

homens e tidas como tais, porque “a violência “faz parte dos desejos, se não da realidade vivida, 
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da maioria dos homens seduzidos por essas imagens de masculinidade que evocam o poder e a 

violência”. (HARGREAVES, 2014, p. 456; SEGAL, 1990, p. 265).  

      Assim considerado, a articulista caminha para a última seção do seu artigo intitulada A 

mudança dos homens, em que adverte que a abordagem configuracional não toca sobre questões 

éticas, bem como não promove a associação entre “teoria política radical e prática”. Conforme 

Hargreaves (204, p. 457) Elias preconiza que “a civilização é um processo no decorrer do qual 

os indivíduos aprendem a controlar suas pulsões animais, a regular e a refrear os instintos e 

afetos”, visando oportunizar formas mais ‘pacificadas’. O esporte, dentre outras práticas, 

consentiria o disciplinamento das emoções.  

      Porém, essa “posição behaviorista” (HARGREAVES, 2014, p.458) preocupa-se 

principalmente em absorver a agressividade masculina ‘essencial’, ao invés de questioná-la ou 

transformá-la. Desse modo, ocorre uma tendência real e suposta à violência, alimentada pela 

prática esportiva, que ajuda bastante para a legitimação e imposição da dominação masculina 

em outros arranjos institucionais. Neste sentido, o poder simbólico se apossa do corpo 

masculino por meio desta masculinidade esportiva agressiva, atrelada às noções mais 

generalizantes de poder social, sendo que essa masculinidade ultrapassa o pessoal e transmuda-

se “no âmago de um sistema social no qual as relações de autoridade, o trabalho e a vida 

doméstica são globalmente organizados segundo uma hierarquia entre os sexos” (SEGAL, 

1990, p. 288; HARGREAVES, 2014, p. 458).  

      Por tudo isso, a “luta cultural feminista” procura desconstruir as ideias de feminilidade e de 

masculinidade entre os sexos, com vistas a atingir um equilíbrio do poder realmente mais 

igualitário entre os sexos. Neste afã, Hargreaves (2014, p. 459) reconhece que grande parcela 

dos trabalhos sobre “os homens e as masculinidades não tem nada de neutro”. Os homens que 

os escrevem percebem que os poderes que eles exercem na sociedade, como homens, além de 

oprimirem as mulheres, os deixam arraigados em uma masculinidade imobilizante. Com efeito, 

eles desincentivam a agressividade masculina e trabalham para que ela seja transformada.  

 

3 CONCLUSÃO  

 

      Com supedâneo nas análises críticas de Hargreaves (2014) vimos que a Sociologia das 

configurações não trata satisfatoriamente sobre as questões que envolvem o gênero, a 

masculinidade e a violência, tão ínsitos na vida e na cultura contemporânea, pautas que Elias_ 

o sociólogo da civilização ou das emoções e/ou dos afetos, desleixou.  
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      Diante do inegável reconhecimento de que o movimento das mulheres se constitui em um 

dos grandes eventos do século XX e, apesar dos marcos legais civilizatórios internacionais, 

constitucionais e infralegais, que condenam todas as formas de discriminação e  violência contra 

a  mulher, assédio sexual, molestação sexual,  violência doméstica, feminicídio, racismo, dentre 

outros , vemos, de modo impactante que  a balança do equilíbrio entre os sexos está longe de 

ser alcançada, em face do recrudescimento da violência contra a mulher que, em momentos 

pandêmicos ganha novo capítulo.  

      Por este e tantos outros retrocessos não se pode mais prescindir da necessária atitude de 

desnudamento dos processos históricos e das conjunturas sociais reais e existentes que 

continuam a forjar as desigualdades de gênero contemporâneas. Temos, portanto, obrigações 

remanescentes na área das Ciências Sociais, dos Estudos de Gênero, dos Estudos Culturais, 

dentre outros ramos de conhecimento: perseguir a melhoria do fardo/ destino das mulheres e 

alçar um novo processo civilizador.   
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RESUMO 
Este trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa denominada Trajetória docente e 
história de vida de uma professora do interior de Mato Grosso do Sul (1971-2000) que está 
sendo desenvolvida no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Grande Dourados – PPGEdu/UFGD e mediada pelo aporte teórico de Norbert Elias 
com vistas, sobretudo para os conceitos de figuração, interdependência e relações de poder. Por 
meio dos dados coletados no arquivo privado da professora Cleuza Campos Marques da Silva, 
partimos dos pressupostos elisianos e consideramos o indivíduo/professor como um ser 
singular, no qual suas concepções humanas, educacionais e pedagógicas vão sendo formadas e 
transformadas, a partir das experiências construídas na coletividade e nas relações de poder 
vivenciadas nos grupos sociais que passam ou pertencem no decorrer de sua trajetória (ELIAS, 
1994). Assim, a discussão aborda a vida da professora Cleuza, bem como a sua trajetória na 
docência e nos lugares públicos por ela ocupados na educação do município de Naviraí – MS. 
Estamos trabalhando com o nome real da professora, segundo o seu consentimento, e os 
procedimentos éticos legais de pesquisa. Para este momento selecionamos informações 
coletadas por meio de uma entrevista realizada com Cleuza, e também análises realizadas em 
documentos como certificados e fotografias da carreira da professora. Deste modo, o trabalho 
com trajetórias de professores da oportunidade de estudar os diversos aspectos que envolvem o 
percurso profissional dos indivíduos, como a profissão docente implicando também em 
investigar a formação, a prática e experiências da docência e, as pessoais, entre outras questões 
pois “é impossível separar o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 2000, p. 17). Isso nos faz 
entender que além dos docentes serem profissionais, são indivíduos pessoais e sociais 
produtores e personagens principais de suas histórias. Acreditamos que as memórias dos 
acontecimentos experienciados na carreira docente, ao serem dialogadas podem fornecer 
informações imprescindíveis para a compreensão da constituição da profissão docente e, no 
caso das professoras, entender os seus papeis enquanto mulheres, esposas, mães e professoras. 
Desta forma, a escrita das memórias docentes é indispensável e “[...] o único meio de salvar 
tais lembranças, é fixá-las por escrito em uma narrativa seguida, uma vez que as palavras e os 

 
1 Mestra e doutoranda pela Universidade Federal da Grande Dourados - PPGEdu/UFGD. Integrante do Grupo de 
Pesquisa “Educação e Processo Civilizador”/GPEPC. giselits2010@hotmail.com. 
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pensamentos morrem, mas os escritos permanecem” (HALBWACHS, 1990, p. 80-81). A 
professora Cleuza começou a carreira docente em 1971 percorreu vários espaços e cargos 
públicos administrativos da educação naviraiense, até a sua aposentadoria no ano de 2000. 
Durante os diferentes tempos percorridos produziu documentos sobre si e a história da educação 
de Naviraí- MS que se encontram guardados em seu arquivo privado. A história de Cleuza se 
mistura a história da educação da cidade, por ela e sua família ter sido um dos grupos de 
habitantes a chegar ao município, ainda no início de sua civilização. Ao longo da construção de 
ambas as histórias, Cleuza foi se constituindo na profissão docente integrando-a nos grupos de 
pessoas que já existiam no vilarejo e nesse processo permeado por aproximações, dependências 
e necessidades foram fazendo a educação acontecer. Para Elias essa dinâmica se dá pelo fato 
de estarmos envolvidos em uma rede de interações que nos ligam mutuamente, pelas próprias 
formas de dependência entre nós, em um processo formado por figurações, que são lugares 
permeados por interdependências e nesse conjunto de ações humanas interdependentes 
aparecem também às relações de poder, constituídas pelos jogos de interesse individuais ou 
coletivos, que são regras, padrões e normas sociais (ELIAS, 2005). Nesta perspectiva, a 
professora Cleuza é natural de Parapuã estado de São Paulo, mas sua família mudou para São 
Isabel do Ivaí Paraná, onde viveu sua infância, adolescência e junventude. Atualmente Cleuza 
tem 71 anos está viúva, tem dois filhos, netos e mora em Naviraí – MS. Chegou ao município 
em 1971 quando se casou. Seu marido veio para começar um empreendimento contábil na 
cidade que se encontrava em sua gênese e demonstrava ser um bom lugar para iniciar o negócio. 
Cleuza que já era formada em Magistério, logo começou a dar aula em uma escola estadual e 
relatou que no início na docência teve muitas dificuldades para ajudar as crianças em suas 
demandas de aprendizagem, principalmente na área da matemática e alfabetização, como 
coloca: “Eu tive que rebolar porque a experiência era só a teoria, mas fui me dedicando e 
fazendo o possível para ajudar e acabei me apaixonando, e no final deu tudo certo” (CLEUZA, 
2020). Em 1970 os professores que existiam no município vieram de São Paulo trazidos pelo 
prefeito da época no final da década de 1960 para darem início a educação naviraiense. Nesse 
período Cleuza destacou que as escolas não tinham currículo nem materiais. O que tinha vinha 
do Paraná por ser mais perto, já que Naviraí - MS estava longe da capital Cuiabá.  Após a 
divisão de Mato Grosso em 1977 originando o Mato Grosso do Sul, a educação naviraiense 
passou a ser mais estruturada em termos curriculares pedagógicos, uma vez que surgiu uma 
nova organização educacional para todo estado com surgimento da Secretária Estadual de 
Educação e agências regionais. Então, Cleuza foi seguindo os caminhos que a carreira foi lhe 
oferecendo e não demorou muito para ela ser convidada para trabalhar na direção de uma outra 
escola de Naviraí – MS. Foi quando se viu na obrigação de buscar por formação superior, mas 
não existia nenhuma faculdade por perto. Decidiu cursar Pedagogia em Marília na modalidade 
a distância. Os materiais vinham por correio e ia uma vez ao mês realizar as avaliações.  
Enquanto gestora da escola, a qual foi nomeada, Cleuza coordenou o primeiro curso de 
Magistério ofertado no município e, depois, implantou também o programa Centros de 
Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM que foi um programa nacional 
implantado pelo MEC e chegou ao Mato Grosso do Sul em 1987. Tal programa colaboraria 
com a profissionalização docente de Naviraí-MS. Durante a caminhada na docência Cleuza 
passou por vários grupos e lugares desde a sala de aula até a gestão de escolas como de toda a 
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rede de educação da cidade. Nesse percurso se dividia também ocupando outros espaços tais 
como o familiar, sendo esposa e mãe, e ainda pertenceu ao Clube de Mães, o qual foi fundadora, 
grupo da assistência social e grupo de cursilhistas e carismática da catedral de Naviraí – MS. 
Neste sentido, os dados da pesquisa até o momento mostram que a história de vida e a trajetória 
profissional da professora Cleuza foi um caminho permeado por lutas, dificuldades e conquistas 
ligadas aos desejos e objetivos coletivos, entre as parecerias e relações estabelecidas com seus 
pares, em cada lugar que passou. A pontam também que a história de um povo, de um lugar e 
sua educação é construída num processo de mudanças conectado a diferentes ideias, seguindo 
modelos e padrões iniciados em épocas passadas, que se estruturam, se remodelam de acordo 
com as necessidades e interesses de cada tempo. 
 
 
Palavras-chave: Educação. Figurações. Redes de interdependências. História e memória. 
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CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA ORAL NA AMAZÔNIA: VOZES DE PROFESSORES 
EM HISTÓRIAS DE VIDA E NARRATIVAS NA EDUCAÇÃO MANAUARA

CONTRIBUCIONES DE LA HISTORIA ORAL EN LA AMAZONIA: VOCES DE MAESTROS 
EN HISTORIAS DE VIDA Y NARRATIVAS EN LA EDUCACIÓN DE MANAUARA

João Cavalcante Filho1

 GT4. Processos Civilizadores e Educação na Pan-Amazônia 

RESUMO
Este artigo apresenta um ensaio teórico que debate a História Oral como aporte investigativo 
que relaciona a memória aos processos formativos de professores/as na Amazônia. 
Compreende-se, assim, a escola como lugar privilegiado de interação de memórias (auto) 
biográficas que estão situadas nos aspectos pessoais, profissionais e sociais de professores/as 
do ensino básico. Destarte, as Histórias de Vida e as Narrativas se tornaram epistemologia de 
investigação e formação em dimensões ontológicas, pedagógicas e sociais da profissão 
docente, pois ampliam as “vozes” de professores/as, valorando seus saberes e fazeres para se 
pensar sobre as seguintes questões: (1) O que é “ser” professor/a no ensino básico 
manauara? (2) Como as histórias de vida e narrativas de professores/as contribuem para a 
formação em serviço na educação básica? (3) Como ocorre a (trans) formação da pessoa 
do/a professor/a que atua no ensino básico? Assim, as histórias de vida e narrativas assumem 
são propostas do campo formativo, uma resposta aos processos de autoformação de 
professores em serviço, que expressam suas histórias para aprender, realçando as experiências 
pessoais e profissionais que ensinam no cotidiano do ensino básico manauara.    

Palavras-chave: História Oral. Histórias de vida. Narrativas. Ensino básico. Formação 
de professores manauaras.  

Abstract
This article presents a theoretical essay that debates Oral History as an investigative 
contribution that relates memory with the training processes of teachers in the Amazon. Thus, 
the school is understood as a privileged place for the interaction of (auto) biographical 
memories that are situated in the personal, professional and social aspects of teachers of basic 
education. Thus, Life Stories and Narratives became epistemology of research and training in 
ontological, pedagogical and social dimensions that expand the “voices” of teachers, valuing 
their knowledge and actions to think about the following issues: (1) What does it mean to 
“be” a teacher in basic education in Manaus? (2) How do teachers' life stories and narratives 
contribute to in-service training in basic education? (3) How does the (trans) formation of the 

1 Professor na rede estadual de ensino (SEDUC), Mestre em Ensino Tecnológico (MPET) pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM/CMC), no pleno exercício na função de pedagogo do 
ensino básico na Escola Estadual Farias Brito, Manaus-Amazonas. E-mail: joao_c_filho@hotmail.com.
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person of the teacher who works in basic education take place? Therefore, life stories and 
narratives are proposals for training and self-training, when educators from Manaus tell their 
stories to learn and teach in basic education in Manaus.

Keywords: Oral History. Life stories. Narratives. Basic education. Training of teachers in 
Manaus.

1. PARA INÍCIO DE (BOA) CONVERSA... 

Este trabalho tem a intenção de apresentar as potencialidades epistemológicas da 

História Oral, como método de investigação que contribui para promoção, aprimoramento 

e formação continuada de professores/as, na perspectiva de valorar os saberes e 

experiências docentes no contexto da educação básica amazônica.   

Nossas concepções se alinham à ideia de múltiplos desafios que marcam a prática 

pedagógica de professores/as, de modo que suas subjetividades sejam valoradas, vencendo 

assim a imparcialidade do conhecimento, de forma a garantir “ao professor a efetivação de 

sua função formativa na perspectiva do crescimento e do desenvolvimento global de seus 

alunos” (FORTUNA, 2007, p. 9).

Assim sendo, a História Oral é uma metodologia de pesquisa que compreende as 

trajetórias de vida e profissão docente, permitindo com que as “vozes” de professores/as 

dialoguem com o cotidiano, como propõe Kramer (1994, p. 105), quando “as vozes de 

todas as gerações, de hoje, com as de ontem precisam ser ouvidas”, sendo que Freitas 

(2000) legitima a mesma idéia de que,
[...] Essas vozes, através da linguagem, revelam toda uma peculiaridade cultural, 
permitindo que ocorra o entrelaçamento do passado com o presente, uma vez que o 
homem não faz história simplesmente começando de novo e ignorando os feitos de 
seus antecedentes. (FREITAS, 2000, p. 101).

Assim, no princípio do trabalho profissional cotidiano é que os professores/as 

busquem a essência identitária do educador, em diálogo com colegas de profissão e gestão 

escolar (diretores e coordenadores pedagógicos2), interagindo com seus alunos na sala de 

aula, a fim de promover o diálogo com pais e/ou responsáveis de alunos no intuito de 

envolver a envolver a comunidade do entorno.  

Portanto, as histórias de vida e narrativas têm potencial teórico-metodológico que 

transforma aspectos do cotidiano, reelabora a observação de nuances da vida escolar, 

2 No contexto da estrutura funcional da Secretaria de Educação e Desporto (SEDUC-AM), os coordenadores 
pedagógicos são comumente chamados de pedagogos e pedagogas.  
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consentindo que as narrativas de professores/as sirvam de instrumental para construção de 

roteiros que indicam os saberes e experiências docentes na escola básica. 

Assim, a vida escolar pode revelar a vida de professores/as em aspectos de silêncio 

institucional que confina o docente na sala de aula, de ocupação de afazeres de ensino, com 

regras de obediência às ordens vindas de pessoas [pouco democráticas], de se conformar 

com a existência de ambientes escolares de pouca ou nenhuma colaboração, sem levar em 

conta as necessidades pessoais e profissionais docentes no ensino básico (NÓVOA, 2003). 

Neste artigo, portanto, serão tomadas as trilhas de valoração de professores/as no 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Levam-se em conta as experiências de 

sentido ontológico, pois acreditamos na relevância de compreender as relações que 

norteiam a vida pessoal e profissional dos docentes, que são colaboradores da formação de 

demais profissionais e pessoas no processos civilizadores na sociedade.  

2. MÚLTIPLOS OLHARES NA HISTÓRIA ORAL 

A História Oral surge com o aparecimento de estudos sobre a memória de forma 

estudos interdisciplinar na ciência. De modo inicial, com os estudos da Psicologia sobre a 

constituição da memória sob a premissa da preservação de lembranças marcantes na história 

de cada ser humano, pois “[...] graças à memória, o tempo não está perdido, e se não está 

perdido, também o espaço não está” (POULET, 1992, p. 54, apud ORRÚ, 2021, p. 12). 

A memória funciona como uma atalaia do tempo que aconselha sobre o ritmo de 

recordações de fatos, acontecimentos e movimentos, bem como de velar e zelar pela 

liberdade humana, que a todo tempo é passível de nos ser seqüestrada, ao ser condenada ao 

esquecimento, de forma que “[do] latim, recordare significa, fazer passar novamente pelo 

coração, este órgão que no passado dizia-se ser a sede da memória” (ORRÚ, 2021, p. 12). 

 No século XX, os estudos científicos sobre a memória tiveram concentração na 

medicina psiquiátrica. Esta assumiu o interesse de analisar possíveis efeitos de 

perturbações psíquicas com atenção a remediar o esquecimento (total ou parcial), de forma 

clínica e medicamentos, como no caso da memória afetada pela amnésia, doença que afeta as 

lembranças do paciente. 

Segundo Cano (2012), a memória se tornou interesse de questões políticas e sociais. Novos 

estímulos foram projetados em objetos, textos e imagens que se tornaram ferramentas de 
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estudos interdisciplinares nos campos da História, Sociologia, Antropologia, Educação e 

Geografia, sendo que a memória se tornou fonte de estudos para pesquisadores tenazes de 

ressignificar os fatos do passado como memória social na modernidade. 

Essa concepção de “memória social” ganhou destaque, sobretudo, no interior das 

Ciências Humanas. O sociólogo francês Maurice Halbwachs desenvolveu a temática ainda 

nos 1920. Ele concluiu que os conceitos sobre a memória extrapolassem as interpretações 

psicologizantes para “novo processo e construções sociais como alicerces para formação e 

perpetuação da memória” (CORDEIRO, 2014, p. 25).

Agostini (2020) dialoga com Walter Benjamin, que contribuiu para compreensão o 

papel da memória na sociedade, de modo que considerou que a memória se encontrava em 

patamar superior da cultura, assumindo o papel de guia na produção de símbolos, 

representações e materiais que fornecem sentido à vida humana como a reflexão, o afeto e 

o desejo são bens simbólicos produzidos e admirados pela sociedade de seu tempo. 

Para Benjamin (apud Agostini, 2020), a memória, mesmo inconsciente, torna-se 

lugar de produção imagética da história, como meio de homens e mulheres se apropriarem 

do passado, de forma que este seja cognoscível no presente, como fonte que colabora com 

a construção de novos modelos que forjem homens e mulheres para a vida social.  

A História Oral, por sua vez, desenvolveu-se com as pesquisas que utilizam a 

memória para observar as minúcias da história, que outras fontes nem sempre são 

perceptíveis para compreensão do passado, como textos e imagens de épocas passadas, 

pois segundo Alberti (2019), a História Oral:

[...] é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da 
história contemporânea surgida em meados do século XX, após a invenção do 
gravador. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que 
participaram, ou testemunharam acontecimentos ou conjunturas do passado e do 
presente (ALBERTI, 2019, p. 155).

Dessa forma, a História de vida é uma fonte de conhecimento dinâmico, profundo e 

promissor que retrata as experiências prospecta da vida de um indivíduo através do relato 

“oral ou escrito, relativo a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos de 

sua experiência vivida” (CHIZZOTTI, 2006, p. 101). 

As Histórias de Vida foram muito utilizadas no contexto de desenvolvimento da 

sociologia norte-americana, a partir do início do século XX. Elas se b a s e a r a m  n a s  
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p r i m e i r a s  f o r m a s  d e  escrita autobiográfica, pois os primeiros sujeitos entrevistados 

foram os nativos norte-americanos (BARRET, 1906; RADIN, 1920, apud GOODSON, 2020).

Portanto, desde essa época que os sociólogos e demais estudiosos da área de ciências 

humanas passaram a adotar, cada vez mais, a abordagem da História oral de vida, mesmo diante 

das críticas sobre sua cientificidade, que fizeram com ela se arrefecesse como estratégia 

epistemológica e metodológica na produção da pesquisa qualitativa. 

A História de Vida, assim como as abordagens biográficas e narrativas, agora é 

amplamente apreciada como instrumental de pesquisa, que passaram a ponderar os percursos, 

percalços e trajetórias de indivíduos/grupos sociais, renovando-se como método de pesquisa 

que apresentava simples relatos opinativos para se tornar fonte dinâmica que representa o 

tempo e espaço como constituições sociais que compreendem a história de vida (GOODSON, 

2020).

Assim, os documentos biográficos (memórias, biografias, histórias de vida etc.) não 

poderão representar a individualidade separada do contexto social, quando os indivíduos 

participam de ações na sociedade, de modo que essa tem relação direta com as ações dos 

indivíduos, conforme que a interação dos sujeitos é simplesmente “uma síntese complexa de 

elementos sociais” (FERRAROTI, 1983, p. 65, apud PAIS, 2003). 

[...] Se cada biografia aparece como síntese de uma história social e, 
paralelamente, cada comportamento ou ato individual aparece como síntese de 
uma estrutura social, há sempre um movimento de vaivém, da biografia ao 
sistema social e deste à biografia. Ou seja, o sistema social – na medida em que 
não existe fora dos indivíduos – manifesta-se sempre na vida individual, de tal 
forma que pode ser apreendido a partir da especificidade das práticas individuais 
(PAIS, 2003, p. 151).

É a partir de sua tese da individualização que o sociólogo francês Bernard Lahire 

(2004) argumentará sobre as possibilidades dos indivíduos serem portadores de um conjunto 

diverso de disposições e de múltiplas competências que, quando ativadas em diversos 

contextos de ação, promovem observar os indivíduos, ao invés da exclusiva ação de classes 

sociais, como produtos de escolhas distintas na vida social (MIRA; BERTONCELO, 2019). 

Lahire (2004) lança mão da análise sociológica em “escala individual” para assim 

compreender as experiências de vida que inserem os indivíduos nas múltiplas relações sociais, 

e que colaboram para formar as disposições que compõem os sujeitos, de modo a distinguir a 

identidade pessoal, profissional e de ações sociais interpretadas pelo indivíduo. 
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Os contextos microssociológicos ofertam opções que, quando assumidas pelos 

indivíduos, fortalecem as experiências plurais, que marcam os percursos individuais nos 

grupos sociais diversos, como as relações familiares, a trajetória escolar, a inserção no mundo 

do trabalho, a participação eclesial etc.

No Brasil, a História Oral surgiu em 1975, com patrocínio da Fundação Ford para 

realização de cursos por especialistas norte-americanos e mexicanos. Assim, através da 

metodologia desenvolvida pela Universidade de Columbia que foi possível desenvolver os 

primeiros programas formativos de história oral, como os desenvolvidos pelo Programa de 

História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, que colaborou para desenvolver o interesse pela 

memória individual e coletiva (FERREIRA, 1998 apud VERGARA, 2006).  

3. ESCOLA BÁSICA: FORMAÇÃO E MEMÓRIAS 

O ensino básico é campo estratégico de metodologias que colaboram para entender os 

processos de formação de professores para atuação no ensino básico. Desse modo, compreende- 

se que a formação continuada de professores não será a responsável exclusiva de transformar a 

realidade da escola, “mas poderá ser um elemento de grande contribuição para realizar essas 

transformações” (CHRISTOV, 2012).

A educação no Brasil está organizada sob a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9.394/96), que definiu a Educação Básica formada por Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. A Lei ainda assegurou o desenvolvimento integral do 

educando, através da formação comum indispensável para o exercício da cidadania, com 

acesso aos meios materiais e socioculturais, para progressão social no trabalho e em estudos 

posteriores (OLIVEIRA, 2008).

Destarte, a educação no estado do Amazonas se insere no contexto do processo 

civilizador produzido pela escola para construção do pleno exercício da cidadania. A 

educação é uma prática s o c i a l  q u e  c o l a b o r a  c o m  a  inclusão social, de 

modo que o crescimento econômico deveria integrar o desenvolvimento sustentável, com 

valorização da diversidade de povos na região amazônica (MORAIS, 2007).

Cabe à escola o papel de promotora de processos de formação continuada de 

professores, visando à melhoria de melhor ensino. Desse modo, busca-se compreender a 
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escola como lugar privilegiado de memórias, que revelam a pessoa do professor, assim 

como valorizar “a subjetividade e a importância de se ouvir a voz do professor” (SOUZA; 

MIGNOT, 2008). 

Christov (1998) explica que o termo educação continuada traz embutido várias críticas 

aos modelos formativos que, em passado recente, utilizavam títulos que nominam seriados 

programas, planos e projetos de formação de professores,  como: “treinamento”, “capacitação”, 

“reciclagem” entre outros.
[...] a formação continuada não deve ser confundida com ações pontuais ou extensivas 
de formação, cujos efeitos são bastante limitados e discutíveis. Mesmo quando são 
planejados visando divulgar novas ideias ou sensibilizar os professores para aspectos 
importantes de seu trabalho (através de minicursos ou oficinas, por exemplo), esses 
eventos não carregam as características da formação continuada (FREITAS, 2007, p. 
25).

Os cursos de formação em serviço de professores/as tiveram a incapacidade de 

atender os professores. Alguns cursos propuseram conteúdos teóricos com pouco tempo de 

formação. Outros foram baseados em experiências pedagógicas de pouca reflexão teórica. 

A formação se tornou desinteressante, e limitando os professores ao planejamento de 

avaliações e aulas (FREITAS, 2007).

Segundo Romanowski (2007), o objeto da educação continuada é a melhoria do 

ensino, não apenas pelo aspecto profissional, sendo que esses programas precisam ser 

organizados a partir de saberes diversos: científicos, críticos, didáticos, relacionais, saber-

fazer pedagógico e de gestão, [...] de forma que a formação continuada enfatize as práticas 

dos professores como eixo condutor da formação pessoal e profissional.

De tal modo que Tardif (2002) corrobora com a idéia de que: 

[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com 
suas relações com os alunos em sala de aula e com outros atores escolares na escola 
[...]. Por isso é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 
constitutivos do trabalho docente (TARDIF, 2002, p. 11). 

Nesse sentido, Larrosa (2002) considera o conceito de experiência como 

compreensão daquilo que deixa marcas, lembranças significativas e profundas no sujeito 

que a vivencia porque produz algum tipo de transformação tanto em sua vida como 

também em suas compreensões e ações, pois “somente o sujeito da experiência está, 

portanto, aberto à sua própria transformação” (apud RODRIGUES JÚNIOR, 2016, p. 37).
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Souza (2006) entende que a narrativa e das experiências vividas ao longo da vida 

caracterizam-se como processos de formação e de saberes, porque são ancorados em 

experiências de vida acumuladas nos percursos da experiência e de transformações na 

identidade vivida por quem vivencia processos de formação e desenvolvimento pessoal e/ou 

profissional.
 [...] a aprendizagem da experiência como dimensão do trabalho com a abordagem 
experiencial ou biográfica, permite-nos acessar as narrativas (auto) biográficas da 
história de vida, por entender que a fecundidade de tal opção possibilita apreender de  
um outro lugar as aprendizagens que foram construídas ao longo da vida e 
potencializá-las no percurso de formação (SOUZA, 2006, p. 136).

Dessa forma, os docentes construirão, através do processo de formação continuada, 

novos modos de operar sobre o conhecimento de “si”, bem como apreender as dimensões 

para se tornar responsável pela formação na escola, da profissão e do trabalho pedagógico, 

ao realizar o exercício da recursividade e da criação de memórias através das histórias de 

vida de pedagogos no ensino básico (RIBEIRO; SOUZA, 2010).

Segundo Bozzeto (2000) as singularidades produzidas pelos professores são 

amparadas pelo modo de agir, reagir e interagir de cada pessoa. Assim, um percurso de 

vida poderá ser sinônimo de um percurso de formação contínua, movimentando-se em 

direção às essências da vida da pessoa, sendo que o percurso realizado pela pessoa 

constitui um processo de formação que complexo desenrolar.

Assim a abordagem biográfica permite que os professores possam falar sobre suas 

experiências formativas, seus percursos diversos, como as influências do meio familiar, da 

escola básica, do período de formação universitária, do trabalho desenvolvido enquanto 

professor-profissional, para que compreendam quem são e o que fazem cotidianamente na 

escola de ensino básico (RODRIGUES JÚNIOR, 2016).

Nesse sentido, a abordagem biográfica constitui-se em metodologia para pesquisar 

a história de vida com objetivo de identificar, analisar e compreender as interações 

entre o processo de formação de professores e o processo global de formação da pessoa 

do professor, de modo a compreender os significados que estão presentes no indivíduo na 

relação com a sociedade (BOZZETO, 2000).

Souza (2006) afirma que as histórias de vida adotam e comportam uma variedade 

de fontes e procedimentos para coleta de dados, que podem ser agrupadas em forma de 
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documentos pessoais, como autobiografias, diários, fotografias, cartas e objetos pessoais. E 

ainda na forma de entrevistas biográficas orais ou escritas, de modo que:

[...] as biografias são bastante utilizadas em pesquisas na área educacional como 
fontes históricas, devendo cada texto escrito ser utilizado como objeto a ser 
considerado, sobretudo, o contexto de sua produção, sua forma textual e o seu 
conteúdo em relação ao projeto de pesquisa a que esteja vinculado (SOUZA, 2006, p. 
137).

Asim, as histórias de vida admitem captar como uma pessoa, permanecendo ela 

própria, passa por múltiplas transformações que mobilizam “seus conhecimentos, valores e 

energia, dando forma à sua identidade através do diálogo com seus contextos: identificar as 

continuidades, assim como rupturas e coincidências no tempo e no espaço, demarcando as 

“transferências” de preocupações e interesses em diversos espaços do cotidiano” 

(BOZZETTO, 2000).

À GUISA DE (NÃO) CONCLUIR...

A realização deste artigo visou apresentar diversos olhares sobre as contribuições da 

História Oral que, através das histórias de vida e narrativas de professores/as, colabora com a 

formação docente, servindo como fio condutor para respostas para oferta de formação em serviço 

que contemple as necessidades, os interesses e as motivações que colaborem para aperfeiçoar o 

ensino básico manauara. 

Nascida a partir de estudos sobre a memória, a História Oral se transformou em veículo 

interdisciplinar de investigação sobre o passado, através de fontes orais, depoimentos que 

integram variado conteúdo de conhecimentos sociais, e no campo educativo expressa os saberes e 

experiências de professores/as no contexto do ensino básico. 

Sendo assim, a História Oral compreende uma metodologia de pesquisa que visa ao 

estudo do registro de acontecimentos do passado, assim como compreender as histórias de 

vida de pessoas que são vistas a partir de suas trajetórias de vida e de organizações sociais, de 

modo que a sua principal técnica de coleta de dados é a entrevista, em que o entrevistado 

revive suas memórias através de seu assertivo relato sobre passagens de sua vida em 

contextos singulares. 

As histórias de vida e narrativas, por sua vez, como expressão do método (auto) 

biográfico, contribuem para compreensaõ da vida pessoal e profissional de professores/as que, 



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

1

através do trabalho cotidiano, colaboram com os processos de ensino-aprendizagem de 

crianças, jovens e adultos no chão da escola, que se transforma em centro de formação 

continuada em serviço docente.  

Ao “ouvir” os/as professores/as busca-se uma compreensão da profissão docente, pois 

busca-se valorar tanto o sentido ontológico – na revelação do ser professor –, quanto do 

sentido epistemológico – na transmutação dos saberes docentes – que colabora para a (trans) 

formação do educador, que mais que agente absorto de tarefas quase sem sentido nas rotinas 

escolares, possa passar por processos de reinvenção, de modo que a docência seja revista 

enquanto profissão que colabora para mudanças sociais profundas. 

Enfim, falar de docência é fazer alusão ao “ser” dos professores, pois são também 

pessoas entrelaçadas aos contextos sociais, reverberando a premissa de Jennifer Nias (apud 

Nóvoa, 1992), quando afirmou que “o professor é uma pessoa e parte importante da pessoa é o 

professor”, que faz-nos renovar a esperança da luta e do compromisso com a transformação 

no ensino básico manauara (CAVALCANTE; COSTA, 2002)
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CONTRIBUIÇÕES DE NORBERT ELIAS E HOWARD GARDNER PARA A 
COMPREENSÃO DO TALENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EM 

AMBIENTE AMAZÔNICO.

CONTRIBUTIONS BY NORBERT ELIAS AND HOWARD GARDNER TO THE 
UNDERSTANDING OF TALENT IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES, IN AN 

AMAZON ENVIRONMENT.

Joaquim Francisco de Lira Neto 1

GT4. PROCESSOS CIVILIZADORES E EDUCAÇÃO NA PAN-AMAZÔNIA

RESUMO
No presente texto, são analisadas as contribuições teóricas de Norbert Elias e Howard 
Gardner para a compreensão do fenômeno do talento, e suas implicações para as aulas de 
Educação Física. O talento deve ser compreendido em suas múltiplas determinações, 
sociológicas e psicológicas, para além do determinismo biológico. A partir dos autores 
citados, é necessário repensar o ensino da Educação Física, oferecendo aos alunos 
experiências diversas, e para que as práticas corporais regionais sejam valorizadas tanto 
quanto os conteúdos esportivos.

Palavras-chave: 1. Talento. 2. Educação Física. 3. Região amazônica.

Abstract:
In this text, the theoretical contributions of Norbert Elias and Howard Gardner to the 

understanding of the phenomenon of talent are analyzed, and their implications for Physical 

Education classes. Talent must be understood in its multiple determinations, sociological and 

psychological, in addition to biological determinism. Based on the aforementioned authors, it 

is necessary to rethink the teaching of Physical Education, offering students diverse 

experiences, and so that regional body practices are valued as much as sports content.

Keywords: 1. Talent. 2. Physical education. 3. Amazon region

1.INTRODUÇÃO:

Em sua atuação profissional, os professores de Educação Física se defrontam com 

algumas questões de extrema complexidade, sendo o talento uma delas. No senso comum, 

subsistem ideias segundo as quais os talentos seriam inatos, determinados, sobretudo, pela 

1  Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. E-mail: jliraneto@gmail.com
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genética, e que o contexto social exerceria pouca ou nenhuma influência em seu 

desenvolvimento.

Entendendo o talento como um fenômeno complexo, que deve ser estudado em suas 

múltiplas determinações, entre as quais encontram-se aspectos sociológicos e psicológicos, 

serão estudadas, aqui, contribuições de Norbert Elias e Howard Gardner para a sua 

compreensão.

As análises dos autores são fundamentais, não somente para que os professores de 

Educação Física repensem a forma com a qual certos conteúdos são ministrados nas aulas, 

mas também para que a própria escolha dos conteúdos seja revista. 

Primeiramente, serão abordadas as influências que a sociedade exerce sobre a 

formação do talento, para que, posteriormente, sejam tratadas questões mais propriamente 

psicológicas. Finalmente, serão feitas considerações sobre o ensino de Educação Física no 

contexto amazônico, a partir dos instrumentos teóricos fornecidos pelos autores abordados.

2.A RELAÇÃO ENTRE O TALENTO E O CONTEXTO SOCIAL:

Norbert Elias realiza uma análise fundamental para a compreensão da complexa 

relação entre o talento e o contexto social, sobretudo na obra Mozart: sociologia de um gênio, 

em que o autor nos apresenta tanto os fatores que podem potencializar o desenvolvimento de 

um talento, como também os que podem cerceá-lo.

O caso de Mozart (1756-1791) é particularmente interessante pois o eminente músico 

viveu num período em que a burguesia ainda não era a classe social dominante, estando 

sujeita aos desígnios de uma aristocracia cortesã. O eminente músico cresceu numa sociedade 

estamental, em que os nobres já nasciam nesta condição, e não havia possibilidade concreta 

de ascensão social através do talento – que viria a se tornar o discurso ideológico hegemônico, 

com a consolidação da burguesia como classe social dominante.

A sociedade em que Mozart nasceu se caracterizava pelo predomínio das monarquias 

hereditárias, em que o monarca comandava as hierarquias de nobres proprietários, apoiados 

pela organização ortodoxa das igrejas.

Para Hobsbawm (1989), no século XVIII houve uma dupla revolução, na qual, ao lado 

da política e ideologia fornecidas ao mundo pela Revolução Francesa, estava a economia 

formada pela Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, que proporcionou uma 

“multiplicação rápida, constante, e, até o presente, ilimitada, de homens, mercadorias e 
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serviços” (HOBSBAWM, 1989, p. 44).

Tanto a burguesia britânica como a francesa queriam a ruptura dos laços estanques de 

hereditariedade e religiosidade que imperavam no Antigo Regime; as condições materiais 

para isto já estavam dadas, ou seja, a industrialização significou um aumento nas forças 

produtivas de modo a exigir novas relações de produção, para além das limitações do interior 

dos feudos.

O burguês precisava expandir os horizontes das trocas de mercadorias e precisava de 

uma sociedade estratificada pelo desempenho obtido nestas trocas, em que ele adquirisse 

benefícios atribuídos ao seu mérito individual; precisava de uma carreira aberta ao talento.

Os interesses da burguesia foram expostos na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789. Analisando o texto da Declaração, Hobsbawm (1989, p. 77) afirma:

Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios 
nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 
igualitária. “Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis”, dizia 
seu primeiro artigo; mas ela também prevê a existência de distinções sociais, 
ainda que “somente no terreno da utilidade comum”. A propriedade privada 
era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Os homens eram 
iguais perante a lei e as profissões estavam igualmente abertas ao talento; 
mas, se a corrida começasse sem handicaps, era igualmente entendido como 
fato consumado que os corredores não terminariam juntos.

Ao romper com a aristocracia feudal, a burguesia conseguiu implantar um novo 

regime, baseado no carreirismo individual e na livre-concorrência, marcas essenciais do 

liberalismo. Os monarcas hereditários perderam o poder para o capital. A burguesia passou a 

ser a classe social dominante, defendendo as idéias do liberalismo clássico. A partir deste 

momento histórico o discurso do talento individual passa a legitimar as relações capitalistas 

de produção da economia, tais como a propriedade privada e a divisão social do trabalho.

Segundo Hobsbawm (1989), a sociedade francesa pós-revolucionária era burguesa não 

somente em sua estrutura, mas - pode-se dizer, em relação dialética a ela - em seus valores. 

Era difundida a imagem do “self-made-man”, do “parvenu”, ou seja, do indivíduo “de origem 

humilde que alcançou subitamente uma melhoria social e econômica (em inglês, um upstart)” 

(HOBSBAWM, 1989, p. 205). O alcance de uma melhoria social e econômica passaria a ser 

tido como de responsabilidade individual, como uma questão de mérito.

Entretanto, Mozart viveu num período em que a sociedade burguesa ainda estava em 

construção. Na análise de Elias (1995), na segunda metade do século XVIII, na Alemanha, era 

possível liberar-se do padrão de gosto aristocrático-cortesão nos campos da literatura e da 
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Filosofia, pois já existia um público leitor bastante grande e crescente em meio à burguesia 

alemã.

No caso da música, a situação era muito diferente naquela época, de forma que as 

pessoas que trabalhavam neste campo “ainda eram fortemente dependentes do favor, do 

patronato e, portanto, do gosto da corte e dos círculos aristocráticos (e do patriciado burguês 

urbano, que seguia seu exemplo)” (ELIAS, 1995, p. 17).

Desta forma, como não fazia parte da aristocracia, Mozart dependia do patronato e do 

gosto musical da nobreza, círculo social do qual ele estava excluído, sendo um outsider, na 

linguagem elisiana. Isto impediu que Mozart alcançasse uma posição de destaque na 

sociedade, apesar de seu talento, embora não tivesse suprimido o desenvolvimento de suas 

habilidades, que viriam a obter reconhecimento póstumo.

Nas palavras de Elias (1995, p. 16):

A vida de Mozart ilustra nitidamente a situação de grupos 
burgueses outsiders numa economia dominada pela 
aristocracia de corte, num tempo em que o equilíbrio de 
forças ainda era muito favorável ao establishment cortesão, 
mas não a ponto de suprimir todas as expressões de 
protesto, ainda que apenas na arena, politicamente menos 
perigosa, da cultura. 

A análise que Elias faz do caso de Mozart nos permite compreender como o talento 

está em íntima relação com o contexto social no qual se desenvolve, pois Mozart morreu sem 

conseguir o reconhecimento devido.

É interessante notar que Beethoven, que nasceu em 1770, apenas quase 15 anos depois 

de Mozart, conseguiu, com muito menos dificuldade, “aquilo pelo que Mozart inutilmente 

lutou: liberou-se, em grande parte, da dependência do patronato da corte” (ELIAS, 1995, p. 

43).

Procede-se, agora, com considerações acerca da dimensão psicológica do fenômeno do 

talento, para as quais as contribuições do psicólogo estadunidense Howard Gardner são de 

grande relevância.

3.ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA QUESTÃO DO TALENTO:

Gardner ficou conhecido, sendo referência na educação, para além da psicologia, por 

sua Teoria das Inteligências Múltiplas. Ele, assim como Elias, escreveu uma obra em que trata 
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diretamente da questão do talento, e também tem Mozart como um de seus exemplos 

estudados.

Gardner se contrapõe a um ponto de vista que ele considera ser consensual sobre a 

inteligência humana, sendo endossado tanto por psicólogos como por leigos, segundo o qual 

“o grau de inteligência de uma pessoa é significativamente (se não totalmente) determinado 

por sua herança biológica; pouco se pode fazer para mudar um dom divino de alguém, a 

inteligência inata” (GARDNER, 1999, p. 44).

Primeiramente, é necessário enfatizar que o conceito de inteligência do autor difere 

muito de sua acepção no senso comum, em que o termo normalmente é utilizado para 

descrever pessoas que se destacam somente por seu raciocínio lógico-matemático ou por 

produções verbais-linguísticas.

Em suas palavras:

Indícios múltiplos e convergentes me levam a propor que os seres 
humanos evoluíram como espécie para possuir, pelo menos, sete 
formas distintas de inteligência – definidas como a capacidade de 
resolver problemas ou formar produtos valorizados no mínimo em 
um cenário cultural ou comunidade. Minha lista inicial de 
inteligências inclui linguística e lógica (ambas apreciadas nas 
escolas e especialmente em exames escolares); espacial (avaliação 
de amplos espaços e/ou traçados espaciais locais); musical 
(capacidade de criar e perceber padrões musicais); inteligência 
cinestésica corporal (capacidade de resolver problemas ou criar 
produtos usando o corpo no todo ou em parte); e duas formas de 
inteligência pessoal – uma orientada para a compreensão de outras 
pessoas, a outra para a autocompreensão (GARDNER, 1999, p. 45-
46).

Como o autor esclarece, sua sistematização ainda está em aberto, de forma que ele 

ainda descreve novas inteligências conforme avança em seus estudos. Um aspecto que chama 

atenção na citação acima é a necessidade de valorização pelo cenário cultural, que nos remete 

à análise de Elias. Nos padrões cortesãos em que viveu, o talento de Mozart não foi 

amplamente identificado como detentor de uma inteligência musical extraordinária, obtendo o 

devido reconhecimento apenas postumamente.

Outro ponto importante abordado por Gardner diz respeito ao fato de que o talento (ou 

a inteligência) precisa ser desenvolvido, estimulado, embora não possa ser reduzido 

exclusivamente às horas de treinamento. Ele afirma que “estudos sobre crianças com alto 

nível de desempenho documentam o enorme apoio dado pelos pais, outros membros da 
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família, professores e, não raro, por outros membros da comunidade” (GARDNER, 1999, p. 

56).

No caso de Mozart, Elias descreveu o papel desempenhado por seu pai, que, além de 

músico, possuía habilidades pedagógicas, sendo autor de um manual para violino. Se Mozart 

era capaz de aprender a tocar peças muito complexas já aos quatro anos, começando a compor 

aos cinco, foi devido tanto à sua própria dedicação, como aos esforços de seu pai. 

Elias relata que o pai de Mozart trabalhou sobre ele por vinte anos, com intensa 

dedicação, “quase como um escultor e sua escultura – sobre o ‘prodígio’ que, como 

costumava dizer, Deus tinha lhe dado como um favor do céu, e que não teria se tornado o que 

era sem o trabalho incansável do pai” (ELIAS, 1995, p. 72).

Não obstante, embora o talento precise ser identificado, estimulado e desenvolvido, 

Gardner reconhece que pessoas diferentes possuem potenciais distintos, de forma que a 

genialidade de Mozart não possa ser resumida às horas de treino em frente ao piano.

Segundo o eminente psicólogo:

O debate sobre a importância relativa do “talento” e do 
“treinamento” voltou recentemente à tona nos círculos da 
psicologia acadêmica. O psicólogo Anders Ericsson e seus 
colegas acumularam provas impressionantes de que – em 
domínios que vão do desempenho musical à memorização 
de dígitos – praticantes habilidosos diferem uns dos outros 
pincipalmente em número de horas de “prática deliberada” 
nas quais têm se empenhado. Mas, ao contrário do que se 
pensava, Ericsson não matou o dragão do talento. Os 
céticos (eu inclusive) assinalam que só os talentosos são 
propensos a praticar por milhares de horas, e que a prática 
pura provavelmente é menos eficaz em domínios muito 
cognitivos como matemática, xadrez e composição musical 
(GARDNER, 1999, p. 54).

Desta forma, é razoável concluir que a imensa dedicação do pai de Mozart tenha 

relação com o fato de que, desde cedo, percebeu o potencial de seu filho. O importante, para o 

presente trabalho, é enfatizar que tal potencial precisou ser, primeiramente, identificado, e, 

posteriormente, desenvolvido. Tais considerações possuem sérias implicações para a 

Educação Física, desde a escolha dos conteúdos à forma como são ministrados nas aulas, 

como será tratado a seguir.
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4.O TALENTO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, NO CONTEXTO 

AMAZÔNICO:

A Educação Física é a disciplina escolar em que a inteligência corporal-cinestésica 

encontra maior espaço para ser desenvolvida. Enquanto nas demais disciplinas o movimento é 

sobremaneira restringido, na Educação Física ele é encorajado em suas diversas formas de 

expressão.

Na obra Metodologia do ensino da Educação Física, elaborada por um coletivo de 

autores, a Educação Física é entendida como “matéria escolar que trata, pedagogicamente, 

temas da cultura corporal, ou seja, os jogos, a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o 

esporte e outros” (SOARES et al, 1992, p. 18).

A proposta dos autores não objetiva o desenvolvimento de capacidades físicas ou 

puramente a ampliação do repertório motor dos alunos, mas realiza uma reflexão pedagógica 

sobre “o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no 

decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal” (SOARES et al, 1992, p. 38).

Entretanto, embora abordagens clássicas como esta enfatizem a necessidade de 

reflexão sobre os mais diversos produtos da cultura corporal, para além do paradigma da 

esportivização da Educação Física, as aulas desta disciplina ainda contemplam sobremaneira 

os conteúdos esportivos, em detrimento das mais diversas formas de expressão corporal. 

Como consequência, os alunos deixam de entrar em contato com determinados 

elementos da cultura corporal, que deveriam ser apresentados a eles justamente nesta 

disciplina. Na análise de Matos (2013, p. 110), o predomínio do esporte, enquanto conteúdo 

nas aulas de Educação Física, promove uma homogeneização do movimento humano, de 

forma que “o que se vê é a orientação para a esportivização alicerçada na concepção helênica 

e anglo-saxã. A ênfase no esporte, tomando-o como hegemônico, pode estar ‘aniquilando’ a 

cultura corporal brasileira, ainda por revelar”.

A disciplina de Educação Física não deve apenas reproduzir a excessiva valorização 

dos esportes, sobretudo olímpicos, que permeia nossa sociedade. Evidentemente, estes são, 

também, conteúdos que devem estar presentes e ser problematizados nas aulas. Entretanto, 

isto não deve ocorrer em detrimento das mais diversas formas de expressão corporal.

Como abordado anteriormente, o talento depende do contexto social para que seja 

identificado e desenvolvido. Para que uma forma de movimento seja reconhecida como um 

talento, é necessário que haja certo reconhecimento social.
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Enquanto os esportes já gozam de tal reconhecimento, outras manifestações da cultura 

corporal são preteridas. Embora menos conhecidas, por não integrarem competições 

internacionais de grande visibilidade e lucratividade, tais manifestações não deixam de ser 

importantes exemplos de inteligência corporal cinestésica, que quando estudadas detidamente, 

revelam grandes talentos para se lidar com contextos específicos.

Por exemplo, Matos (2013, p. 111), lembra que “os amazônidas incorporam técnicas 

que lhes permitem extrair das florestas e dos rios os meios para manterem a vida e aproveitá-

la melhor”. Segundo o autor, o desafio é incorporar esse conhecimento nas aulas de Educação 

Física, para que seja disseminada a cultura corporal amazônica, ao lado dos conteúdos 

esportivos tradicionalmente abordados. 

Para que fique claro que tais manifestações da cultura corporal, muitas vezes 

esquecidas, são importantes formas de inteligência corporal cinestésica, ou seja, são talentos 

que devem ser valorizados, será tratado o exemplo da natação.

É comum que, nas escolas que dispõem de uma piscina para as aulas de Educação 

Física, a natação ensinada contemple exclusivamente os quatro estilos consagrados de nado, 

que estão presentes em competições como os Jogos Olímpicos (crawl, costas, peito e 

borboleta).

É possível que um professor, mesmo numa escola localizada no estado do Amazonas, 

aborde apenas estas formas de nado, ignorando que “os residentes do espaço rural, que 

designo de amazônidas ribeirinhos, têm os ambientes aquático – água branca e água preta – e 

terrestre para desenvolverem as práticas socioculturais”. (MATOS, 2013, p.112).

Esta forma de ensino seria, então, descontextualizada, e poderia trazer sérias 

consequências para a comunidade, pois há grandes diferenças entre nadar em piscina e nadar 

em um rio. Se o talento para nadar em um rio - ou, em outras palavras, a inteligência corporal-

cinestésica relativa ao nado - pode ser entendida como a capacidade de resolver problemas no 

ambiente do rio, então, por exemplo, nadar com a cabeça para fora da água é mais 

“inteligente” do que nadar com a cabeça dentro da água, conforme ditado pelo estilo “crawl”, 

que foi pensado para o ambiente da piscina.

Desta forma, os membros da comunidade, que nadam em rios com a cabeça para fora 

d’água para enxergar obstáculos como pedaços de troncos de árvores, revelam uma 

inteligência corporal cinestésica, um talento que corresponde às exigências do meio. Nos rios, 
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o nado é desenvolvido com técnicas específicas, que, infelizmente, não são tão valorizadas 

como as técnicas dos nados consagrados.

A partir da análise de Elias e Gardner, é possível compreender que o talento não é 

simplesmente inato, mas, pelo contrário, precisa ser desenvolvido, embora seja possível 

pensar em diferenças de potenciais.

A primeira consequência fundamental para a Educação Física é a de que, se um aluno 

nunca entrar em contato com determinado elemento da cultura corporal, ele jamais saberá que 

tinha potencial para desenvolver um talento relativo a este elemento. Isto significa que as 

aulas de Educação Física deve proporcionar aos alunos a maior diversidade de experiências 

possível, não se restringindo a poucos conteúdos esportivizados.

Elias (1995, p. 81) escreve sobre a importância das diversas experiências musicais a 

que Mozart teve acesso para o desenvolvimento de seu talento:

É de se perguntar se Mozart, apesar de todos os seus 
talentos, teria se cristalizado, como pai, no idioma musical 
da sua época, caso tivesse passado a infância apenas em 
Salzburgo (e se não tivesse sido capaz, mais tarde, de 
romper os laços com a cidade). Com toda a probabilidade, a 
diversidade das experiências musicais a que foi exposto em 
suas viagens estimulou sua inclinação às experiências e à 
busca de novas sínteses entre as várias escolas de seu 
tempo. Deve ter contribuído para sua capacidade especial 
de dar livre curso às suas fantasias musicais sem nunca 
perder o controle sobre elas.

No que se refere às experiências que os alunos possuem sobre os mais diversos 

elementos da cultura corporal, é necessário compreender que eles chegam para o momento da 

aula em uma situação de desigualdade.

É possível que alguns alunos tenham tido a oportunidade de ter tido aulas de natação, 

enquanto outros sequer saibam nadar. É possível que alguns tenham feito aulas de tênis, 

enquanto outros sequer tenham segurado uma raquete. O importante é que o professor não 

reforce tais desigualdades, imaginando que um aluno não tem potencial para executar certos 

movimentos, caso suas primeiras execuções não alcancem o objetivo proposto. Como tratado 

por Gardner, o talento requer esforço, treinamento, e pode ser desenvolvido com a ajuda do 

professor.

Um outro aspecto que também pode ser levado em consideração no que se refere às 

diversas influências sociais sobre o desenvolvimento dos talentos envolve  a questão do 
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gênero. Daolio (2003) descreve como, socialmente, o corpo feminino é construído 

diferentemente do corpo masculino, e as consequências disto para a Educação Física escolar.

Como demonstra o autor, o fato de que muitos meninos apresentem mais habilidades 

para executar certos movimentos, como para jogar futebol, por exemplo, do que a maioria das 

meninas, não significa que tais diferenças são inatas, ou que não podem ser modificadas. Pelo 

contrário, o autor identifica tais diferenças como construídas socialmente, o que possibilita a 

ação do professor num sentido contrário, proporcionando às meninas um contato com o 

futebol que talvez não tenham tido fora da escola.

Nas palavras de Daolio (2003, p. 111):

Sobre um menino, mesmo antes de nascer, já recai toda 
uma expectativa de segurança e altivez de um macho que 
vai dar sequência à linhagem. Na porta do quarto da 
maternidade, os pais penduram uma chuteirinha e uma 
camisa da equipe de futebol para a qual torcem. Pouco 
tempo depois, dão-lhe uma bola e o estimulam aos 
primeiros chutes. Um pouco mais tarde, esse menino 
começa a brincar na rua (futebol, pipa, subir em árvores, 
carrinho de rolemã, skate, bolinha de gude, bicicleta, taco 
etc.), porque, segundo as mães, se ficar em casa vai 
atrapalhar. Em torno de uma menina, quando nasce, paira 
toda uma névoa de delicadeza e cuidados. Basta observar as 
formas diferenciais de se carregar meninos e meninas, e as 
maneiras de os pais vestirem uns e outros. As meninas 
ganham de presente, em vez de bola, bonecas e utensílios 
de casa em miniatura. Além disso, são estimuladas o tempo 
todo  a agir com delicadeza e bons modos, a não se sujarem, 
não suarem. Portanto, devem ficar em casa, a fim de serem 
preservadas das brincadeiras ‘de menino’ e ajudarem as 
mães nos trabalhos domésticos, que lhes serão úteis 
futuramente quando se tornarem esposas e mães.

É interessante, na descrição do autor, notar que, talvez, a sociedade brasileira tenha 

mudado um pouco em relação à época em que o texto foi escrito, ao menos no sentido de que 

há, hoje, um menor preconceito em relação às mulheres que praticam futebol, por exemplo. 

No entanto, ao mesmo tempo, é preocupante perceber como, em certos aspectos, esta 

descrição permanece atual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após abordar as análises de Norbert Elias e Howard Gardner acerca do fenômeno do 

talento, é possível compreender sua complexidade, bem como algumas de suas implicações 

para a Educação Física escolar.
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No senso comum, ainda prevalece uma visão segundo a qual o talento é inato, 

determinado por fatores puramente biológicos. Ao promover uma ruptura com tal concepção, 

os autores aqui citados deixam clara a necessidade de que o professor de Educação Física 

repense suas aulas, desde a escolha dos conteúdos a serem ministrados, que devem 

proporcionar aos alunos a maior diversidade de experiências possível.

Para além disso, o professor deve estar atento para as determinações sociais que fazem 

com que certos conteúdos sejam privilegiados em detrimento de outros. Tradicionalmente, a 

Educação Física apresenta a esportivização como principal característica. Formas de 

movimento, desenvolvidas regionalmente, normalmente não possuem a mesma presença nas 

aulas que os esportes. Este quadro pode e deve ser mudado, a partir da compreensão de que as 

diversas expressões corporais representam técnicas importantes para os contextos em que 

foram criadas, por atender às exigências específicas da região, devendo, portanto, estar 

presentes nas aulas de Educação Física. 
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como Venezuelanas que 

técnico profissionalizante, 

A pesquisa vem sendo 

2021. Os procedimentos 

artigos, além da aplicação de 

perguntas dissertativas e 

metodologia teórico-prática, 

priorizado o estudo de autores 

 servem de base para 

aos atores envolvidos, o 

colaboradora, não bolsista, mais a 

32 mulheres estudantes 

familiar de 1 a 3 salários-

apontou que 40% das 

familiar do(a) seu(ua) 

60 % das entrevistadas 

doméstica ou familiar 



 

 
 
retratados na Lei Maria da

têm se modificado nas últimas

legais de proteção às mulheres

de Feminicídios. No entanto

pareça acessível e até redundante

mulheres têm acesso à plenitude

assegura. Assim, nota-se ainda

para discussão desta temática,

violência contra a mulher (VCM)

morte, dano Ou sofrimento

pública quanto na privada

ruptura de qualquer forma

Busin (2015) acrescenta que

incentivadas, explícitas ou

simbólicas, porém todas provocam

sofre. A autora define violência

gênero, que se produz e reproduz

derivados da hierarquização

considerados masculinos em

de expressão pode ser física,

destacar são dados divulgados

Pública (FBSP) destaca que

ano, em 12 estados do país,

doméstica durante a pandemia

como referência dados coletados

pesquisa apresenta dados 

meninas ainda na adolescência

pessoas próximas, companheiros,

esclarecimento sobre a principal

atualmente no Brasil, a Lei

presente na sociedade brasileira,

que algum movimento de mudança
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da Penha. É certo que muitos elementos dessa

últimas décadas, especialmente frente à elaboração

mulheres em situação de violência, tais como Lei

entanto, no desenvolvimento desta pesquisa, percebe

redundante falar da Lei Maria da Penha, vimos

plenitude das informações e estão seguras sobre 

ainda necessidade de continuar ampliando espaços

temática, em diversos espaços sociais inclusive

(VCM) pode ser definida como qualquer ato 

sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial e moral,

privada (Lei n.11.340/2006). Saffioti (2015) concebe

forma de integridade da pessoa, seja física, psíquica,

que as violências podem ser rejeitadas ou condenadas,

ou invisíveis. Existem violências que deixam 

provocam ruptura e podem deixar marcas permanentes

violência de gênero como a violência contextualizad

reproduz no bojo do sistema patriarcal, e fundamenta

hierarquização naturalizada de gênero e do sexo, que supervalorizam

em detrimento de características consideradas 

física, sexual e econômica (Busin, 2015). Outra

divulgados pela Agência Brasil 2020. O Fórum Brasileiro

que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre

país, comparado ao ano de 2019. O documento

pandemia de covid-19, foi divulgado dia 1o de 

coletados nos órgãos de segurança dos estados

 que ratificam ainda a existência da experiência

adolescência com o sofrimento de violências, praticadas

companheiros, irmãos, dentre outros, além da insegurança

principal lei que protege as mulheres em relação

Lei Maria da Penha. Isso tudo comprova que a pauta

brasileira, requerendo que discussões nesse âmbito

mudança possa começar a ocorrer.  
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dessa cultura de violência 

elaboração de instrumentos 

 Maria da Penha e Lei 

percebe-se que, embora 

vimos que nem todas as 

 os direitos que esta lei 

espaços de interlocução 

inclusive nos escolares. A 

 ou conduta que cause 

moral, tanto na esfera 

concebe violência como 

psíquica, sexual ou moral. 

condenadas, toleradas ou 

 marcas físicas, outras 

ermanentes em quem as 

contextualizada pelas relações de 

fundamenta atos sociais 

supervalorizam atributos 

 femininas, cuja forma 

Outra situação relevante a 

Brasileiro de Segurança 

entre março e abril este 

documento intitulado: Violência 

 junho de 2020 e teve 

estados brasileiros. Assim, a 

experiência prematura de 

praticadas inclusive por 

insegurança e ainda raso 

relação a violência doméstica 

pauta da violência está 

âmbito sejam feitas para 
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RESUMO 

Este artigo aborda uma análise parcial da pesquisa de mestrado intitulado “Os Salesianos no 

processo de profissionalização: Do Rio Negro a Manaus”, no qual retrata o mundo do trabalho 

por meio da educação e traz uma contextualização da educação profissional em diferentes 

configurações até o período contemporâneo sob o enfoque da teoria eliasiana. O objetivo é 

analisar em articulação as mudanças de comportamento a evolução do processo educativo, que 

dialogam com uma instituição salesiana a qual atende jovens em vulnerabilidade social, e traz 

elementos significativos para se pensar na socialização e nas políticas públicas na figuração da 

educação profissional no Amazonas.  A pesquisa é bibliográfica com abordagem qualitativa, 

para uma melhor compreensão da temática em estudo, buscam-se teóricos para adentrar no 

contexto histórico como Elias, (1994), Saviani (1991), Manfredi, (2002), entre outros, mas com 

ênfase no processo de figuração da educação profissionalizante, a fim de compreender que 

estamos em constante transformação no contexto educacional, em um processo cego que 

conforme Elias ressalta que o processo civilizador implica em mudanças nos costumes e 

condutas das pessoas. Diante deste aspecto analisamos que é de fundamental importância a 

teoria eliasiana para que tenhamos uma compreensão das mudanças da educação e a rede de 

interdependência neste contexto, o que possibilita verificarmos que conforme está rede se 

amplia demonstram-se diversas formas de inter-relacionamentos, para construir determinados 

segmentos nas práticas educativas, visto que neste processo de organização educacional, não 

agem de maneira individual mais em pluralidade de uma estrutura social. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Figuração. Diferencial social. Socialização. 

Processo de interdependência. 
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RESUMEN 

 

Este artículo aborda un análisis parcial de la investigación de maestría titulada "Los salesianos 

en el proceso de profesionalización: de Río Negro a Manaus", en la que retrata el mundo del 

trabajo a través de la educación y trae un contexto de educación profesional en diferentes 

configuraciones hasta el período contemporáneo bajo el enfoque de la teoría eliasiana. El 

objetivo es analizar en articulación los cambios de comportamiento y la evolución del proceso 

educativo, que dialoga con una institución salesiana que sirve a los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social y aporta elementos significativos para pensar sobre la socialización y las 

políticas públicas en la figuración de la educación profesional en Amazonas. . La investigación 

es bibliográfica con un enfoque cualitativo, para una mejor comprensión del tema en estudio, 

se busca que los teóricos ingresen al contexto histórico como Elias, (1994), Saviani (1991), 

Manfredi, (2002), entre otros, pero con énfasis. en el proceso de descifrar la educación 

vocacional, para comprender que estamos cambiando constantemente en el contexto educativo, 

en un proceso ciego que, como señala Elias, que el proceso de civilización implica cambios en 

las costumbres y conducta de las personas. En vista de este aspecto, analizamos que la teoría de 

Elias es fundamental para que comprendamos los cambios en la educación y la red de 

interdependencia en este contexto, lo que hace posible verificar que a medida que esta red se 

expande, se demuestran varias formas de interrelaciones, para construir ciertos segmentos en 

las prácticas educativas, ya que en este proceso de organización educativa, ya no actúan de 

manera individual en la pluralidad de una estructura social. 

 

Palabras clave: Educación profesional. Figuracion. Diferencial social. Socialización Proceso 

de interdependencia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A área da educação é desafiada constantemente dadas as mudanças exigidas pela 

sociedade e suas necessidades. Pensando nisso, relacionamos a educação ao mundo do   

trabalho, pois está se antecede para que tenhamos uma melhor compreensão da 

profissionalização, que desde os tempos mais remotos na história das civilizações humanas o 

trabalho é uma atividade central para garantir a subsistência do indivíduo, desencadeando no 

longo percurso do desenvolvimento das sociedades, a busca por um diferencial social e por 

muitas vezes direcionado por um viés competitivo.  

As relações entre trabalho e escola expressam visões ambíguas, conforme Manfredi, 

(2002), de um lado denotam a subestimação da importância da escola e da experiência de 
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saberes e de outro superestimam a escola como veículo de formação profissional e ingresso no 

mercado de trabalho. 

A dinâmica das profissões historicamente, podem ser observadas quando intensifica as 

necessidades dos processos produtivos e da crescente diversificação das funções de comando 

de controle e defesa de preservação social nas diferentes formações sociais, em análise com o 

surgimento das indústrias na Inglaterra, como ressalta Thompson:  

À medida que o século 19 avança, os antigos ofícios domésticos vão 

sendo substituídos na indústria têxtil, tanto na Inglaterra como no 

Brasil, os antigos tecelões são substituídos por batedores, estampadores 

manuais de percal, cortadores de fustão. Há também exemplos no 

sentido contrário, de tarefas árduas e mal remuneradas realizadas por 

crianças que se efetivam em domicílio que após terem passado por 

inovações técnicas se transformam em ofícios defendidos.   

(THOMPSON, 1989, p. 267).  

 

Relacionamos a semelhança de qualificação e de surgimento de novas profissões dentre 

as sociedades capitalistas industriais, conforme Manfrendi (2002), como mudanças ocorridas 

nos últimos 25 anos em todas as sociedades ocidentais modernas, advindo do desenvolvimento 

da tecnologia, informática, robótica resultando em inovações e desencadeando a necessidade 

de novas especializações profissionais, bem como também favorece a extinção de outras. 

Aquelas que permanecem, requerem novos conhecimentos e habilidades no perfil do 

profissional.  

Entendemos que a rede de relações, seja nas profissões que estão em mudanças ou no 

preparo de habilidades que o mercado exige do indivíduo, se estabelecem na sociedade e não 

ocorre por acaso, pois são reflexos de instituições e manifestação de poder no processo social.  

Para serem realmente entendidas, essas estruturas e processo exigem 

um estudo das relações entre os diferentes estratos funcionais que 

convivem juntos no campo social e que, com a mais rápida ou mais 

lenta mudança nas relações de poder provocada por uma estrutura 

específica desse campo, são no curso do tempo reproduzidas sucessivas 

vezes. ( ELIAS.1993,p. 239.) 

 

Quanto às transformações nas estrututras sociais, estas ocorrem de forma rápida ou 

gradual, ou seja dependendo da relação de poder, o Estado ao se posicionar sobre determinada 

figuração específica na sociedade desencadeia na organização do trabalho, como podemos 
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exemplificar o trabalho artesanal e o aparecimento da grande industria, na passagem do século 

18 para o 19, neste contexto começam a produzir o trabalhador livre de atividade assalariada. 

O desenvolvimento da industrialização inicia-se na Inglaterra e durante o século 20 expande-se 

por toda a Europa e pelos países dos demais continentes.  

Nas sociedades capitalistas contemporâneas o trabalho assalariado é a forma corrente, 

apesar disso ainda persistem outras formas como o doméstico e o trabalho autônomo, neste caso 

há situações diversas: algumas mais flexiveis cujas tarefas nao estão integradas como coletivas 

a exemplo de recepcionista, cozinheiro, outras intermediárias como trabalhadores voltados a 

atividades normatizadas e outras mecânicas como funcionários de escritório. Tais trabalhadores 

realizam atividades rotineiras, mais introduzem variações nos ritmos e procedimentos, cujas 

tarefas foram incorporadas a sequência mecânica e controle, rígidos de tempo, como a linha de 

montagem em que os graus de flexibilidade e liberdade são minimos. (ENGUITA, 1989, p. 46).  

Cada sociedade figura a periodicidade do seu ritmo de atividades, a rotina de seus dias 

muitas vezes associado ao tempo, como uma construção simbólica (ELIAS, 1998),  e como se 

fosse a central de todo funcionamento de determinada comunidade. Podemos entender que por 

meio da socialização, das interdependências funcionais o membro do grupo social passa a 

seguir um ritmo de acordo com o grupo em que está inserido, assim compreendemos que o 

tempo remete a forma como nos condicionamos em nosso cotidiano, em que a socialização 

torna o tempo e o relógio biológico cada vez mais adequado à rotina da sociedade, como um 

mecanismo que naturaliza a nossa noção de tempo em que vivenciamos.  

 

1.1 As transformações no mundo do trabalho e ensino profissionalizante sob a teoria 

eliasiana 

Para compreender a gênese da formação do trabalhador no Brasil até a 

institucionalização da Educação Profissional, buscamos um breve recorte histórico. Podemos   

elencar desde o período colonial estava presente a educação profissional, porém de uma maneira 

rudimentar, pois voltada às práticas dos indígenas como as economias de coleta, pesca e 

agricultura e os escravos com as práticas que desenvolviam do  trabalho braçal.  

https://cafecomsociologia.com/socializacao/
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Buscando a analisar a conjuntura do trabalho com a educação profissionalizante, 

objetivou-se o enfoque de Norbert Elias, por ser um sociológo contemporâneo que presenciou 

mudanças marcantes no desenvolvimento da humanidade, acompanhou as consequências da 

primeira e segunda guerra mundiais no âmbito da sociedade. Com base em Elias, buscamos 

entender as transformações do mundo e como estas desencadearam no comportamento e cultura 

dos indíviduos, para o trabalho profissional.  

 Nas sociedades agrícolas perpassa pelo artesanal, que desenvolviam atividades 

domésticas em sua maioria pelo sexo feminino, pois a primeira divisão social do trabalho, foi 

pela diferenciação social sexual e de idade. Geralmente crianças e jovens eram responsáveis 

pelas tarefas domésticas e aos homens eram os trabalhos de colheita e caça pois detinham força 

física e habilidades, seguindo pelas práticas manufatureiras, fabril até formar os primeiros 

aprendizes de ofícios.  

As práticas educativas começaram a passar por modificações durante o período do 

império, estas eram promovidas pelo Estado como as da iniciativa privada, pareciam refletir em 

concepções distintas sobre o sistema de ensino, sendo uma de natureza assistencialista e 

compensatória destinada a população desprovida de recursos financeiros, desafortunados e 

órfãos, cujos ofícios eram: tipografia, encadernação, alfaiataria, carpintaria entre outros. No 

outro lado havia a educação como um veículo de formação a dar dignidade ao cidadão com seu 

trabalho.  

Quanto a educação profissional no Brasil, analisamos que as profissões no campo 

educacional também tiveram intervenções no aspecto religioso. Segundo Costa (2009), o 

“Estado republicano rompe com regime do padroado proclama-se o laico a religião e obriga a 

Igreja a uma nova tomada de posição, como podemos elencar que em meados de 1910 a Igreja 

se limita a formação religiosa nas instituições católicas”, que convergiam ao ensino dos ofícios 

manuais, preparação de professores e auxiliava como mecanismo de controle e disciplinamento 

das camadas populares. 

Conforme Cunha (2000, p. 94), no início do século 19, o Brasil vivenciou um aumento 

de produção manufatureira que se acentua em 1909 com a industrialização. O presidente da 

república Nilo Peçanha cria escolas de aprendizes e artificies em todas as capitais exceto no 
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Rio de Janeiro (neste estado já havia fundado três escolas de ofícios em 1906), e Rio Grande 

do Sul, o que sucedeu a construção de uma dualidade educacional com vistas a possibilitar as 

classes proletárias, neste período surgem movimentos de greves, sindicalistas reivindicando 

ideias em prol do proletariado e o ensino profissional começa a ser visto pelas elites como 

instrumento de solução da questão social. 

Com a criação das escolas no governo de Peçanha, deu início à rede federal, que 

culminou nas escolas técnicas e posteriormente nos Cefets. No plano da iniciativa privada e 

confessional, destacamos também dos sistemas construído pelos salesianos, que trata-se dos 

liceus de artes e ofícios, pois foram os primeiros que ao final do século 20 , chegaram a construir 

14 estabelecimentos. Nestas instituições os aprendizes deviam ter concluído o ensino primário, 

frequentavam cursos de cinco anos de duração na educação geral, e predominância no ensino 

religioso, na qual a educação era oferecida em paralelo com a profissional, os cursos 

funcionavam em regime de internato e externato. 

  No decurso do processo, a política educacional do Estado Novo nos anos de 1930, 

efetivou a separação entre o trabalho manual e o intelectual que ressaltava a divisão social do 

trabalho e a estrutura escolar, em que consistia o ensino secundário as elites e os cursos 

profissionais aos menos favorecidos. Em 1941 a  organização do ensino profissional perpassa 

pelas leis orgânicas, com a reforma de Gustavo Capanema, e a partir de 1942 redefiniram os 

currículos entre cursos e graus e o sistema passa pela configuração em que o ensino primário 

destinava-se as crianças de 7 a 12 anos e o ensino médio para jovens de 12 anos ou mais. 

(ROMANELLI, 2014). 

A organização do ensino escolar nesta época compreendia em cinco ramos o ensino 

secundário que formava os dirigentes pelo próprio ensino ministrado e preparação ao superior. 

Os demais tinham a finalidade de formar para uma força de trabalho para os setores de produção 

e burocracia:o ensino agrícola para o setor primário, o ensino industrial para o secundário e o 

comercial para o terciário, o ensino normal para formação de professores para o primário. 

(CUNHA, 2000, p. 41). 

Ao realizarmos uma análise neste ramo destacam que após as leis, os egressos dos 

cursos médios profissionais passaram a ter acesso ao ensino superior, pois tinham se preparado 
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paras áreas técnicas profissionalizantes, podendo candidatar-se apenas aos cursos que haviam 

feito. Nos anos da década de 60 a 70, evidência-se a pesistência dos mecanismos legais as 

concepções e práticas dualistas, a propedêutica voltada para elite com conhecimentos amplos, 

e a profissional direcionada aos alunos que recebiam informações específicas do seu ofício sem 

aprofundamento teórico. 

Em 1961 foi promulgada por João Goulart a primeira Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

no qual ocorreram mudanças na educação, que assegurou o direito à educação com recursos do 

Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às universidades 

autárquicas ou fundações. A dualidade estrutural ainda .persistiria, embora se garantindo a 

flexibilidade na passagem entre o ensino profissionalizante e secundário. (ROMANELLI, 

2014); (MANFREDI, 2002).  

No período de 1964 da ditadura militar havia uma tendência tecnicista e mudança no 

ensino profissional voltado para os alunos com o intuito de prepará-los para a mão de obra do 

mercado,ou seja, sem se preocupar com a formação técnica e com uma vertente de que os jovens 

em vulnerabilidade poderiam ser incentivados as práticas do trabalho manual, assim a baixa 

escolaridade da massa trabalhadora não era considerada uma entrave para o crescimento 

econômico ou aumento da produtividade do país. (CORDÃO, 2017). 

 No âmbito do sistema escolar na década de 70,  institui-se a Lei 5. 692/71 que expressa 

a profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário, neste sentido objetivou 

a obrigatoriedade que participassem da economia internacional com atribuição de se 

prepararem para o ingresso no mercado de trabalho.  

Segundo Cordão (2017, p. 67), milhares de operários semiqualificados eram adaptados 

aos postos de trabalho e desempenhavam tarefas delimitadas, com um viés  de que a maioria 

do trabalhadores recebessem prioritariamente apenas treinamento operacional. O conhecimento 

técnico era exigido das elites trabalhadoras, enquanto que para o trabalhador manual fosse 

desprovido de sabedoria, e a eles submetessem mera mão de obra. 

Mediante as reformulações legais de ensino em 1996 foi criado uma nova LDB que 

trouxe mudanças significativas o ensino secundário de nível técnico deixando de ser obrigatório 

a partir deste período e a educação profissional fica a parte, neste sentido o aluno tem autonomia 
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para optar se pretende seguir o técnico ou se deseja ingressar em uma universidade. Neste 

processo a EP – Educação Profissional passou a ter algumas vertentes a EP como 

aperfeiçoamento, como qualificação profissional e os cursos técnicos profissionais, tecnológos 

de nível superior e pós-graduação e passam a ser paralelos ao propedêutico.  

Logo em 2008 surgiram os institutos federais que substitui os Cefets cujo propósito 

era mão de obra para o nivél técnico, segundo a LDB em que era uma segunda opção. 

Quanto as mudanças na educação destacamos nos artigos 39 a 40 da LDB que 

compõem o capítulo III que trata da educação profissionalizante: 

Art. 39 – A Educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciencia e a tecnologia conduz ao peremanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida proditiva.  

Paragráfo único – O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou 

superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 

possibilidade de acesso à educação profissional. 

Art. 40- A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes  estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou ambiente de trabalho. 

 

Com relação a estas reformulações no contexto pós – LDB no artigo 1 enuncia os 

objetivos gerais da educação profissional de promover a transição entre escola e o mundo do 

trabalho, formar profissionais com escolaridade nível médio, superior e de pós-graduação, 

conhecimentos tecnológicos em nível de especialização, esses fatores caracterizam a educação 

articulada que compõem a integrada que o aluno pode ter uma matrícula na mesma instituição 

cursando ensino técnico e concomitante em duas instituições sendo uma de formação de 

educação básica e a outra em curso especializado, bem como a subsequente que é após a 

conclusão do ensino médio, aquele estudante poderá cursa em uma instituição especializada. 

Com a pós- LDB 9394/96 nos encaminha para analisarmos as críticas do passado no 

contexto educacional, a partir da retomada das mudanças históricas socioeconomicas e políticas 

que delinearam a realidade da educação brasileira e no contexto amazônico da atualidade. 

Quando relacionamos ao mundo trabalho, percebemos que nos dias de hoje, devido a 

condição socioeconomica da maioria da população muitos optam cedo em se qualificar, para 

ajudar na renda familiar, e as leis de aprendizagem profissional surgem no parâmetro atual, para 

dialogar com o estudante que está finalizando seus estudos da educação básica ou está se 
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qualificando, tal situação nos leva a uma indagação: O que significa o desenvolvimento 

econômico, socioeducacional do ponto de vista das políticas públicas e dos atores das 

instituições formadoras?  

De acordo com Muller (2017), na história educacional brasileira, foi muito comum 

considerar as escolas profissionalizantes como espaços de assistência social. A filantropia 

patrocinada pelas igrejas ou representantes das elites, que representam tentativas mal ou bem-

sucedidas, de disfarçar a exclusão social estrutural da massa trabalhadora. Essas tentativas 

ocuparam espaços que pertenceriam as políticas públicas e que apaziguaram situações de 

determinadas populações, pois eram planejadas para atender os pobres e humildes e tirar os 

menores de rua com o objetivo de afastá-los da criminalidade e que se ocupassem com um 

ofício, pois a maioria das classes dominantes tinham a percepção que assim seriam utéis à 

sociedade. 

 Diante deste processo de construção a educação em seus processos formais e políticos 

voltados para a realidade educacional da Amazônia, são temáticas que objetivam contribuir 

para melhoria de qualidade de vida da população, no entanto não é suficiente devido às 

condições da realidade de vida dos indivíduos, em vulnerabilidade social.  

O processo de diferenciação avança no Amazonas com a formação técnica quanto em 

nível superior como o Senac (Serviço Nacional de aprendizagem Comercial) que 

contribui com a formação profissional de jovens e adultos, bem como a UFAM 

(Universidade Federal do Amazonas) e da UEA Universidade do Estado do Amazonas 

que impulsionam a diferenciação social, no qual observamos indivíduos  indígenas e 

não indígenas se graduando em licenciaturas, e por meio dessas instituições que não 

menos subsidiam os indígenas a resolver seus problemas atuais advindos do processo 

de integração. (MATOS, 2015, p. 49). 

 

 Como mencionamos na expressão popular filho de peixe peixinho é ou filho de humano, 

essa forma figurada na concepção naturalista no Amazonas, vem se revestindo e não mais dando 

continuidade a profissão dos pais, agora filho de pescador no mínimo será professor, o efeito 

dessa formação resulta no movimentos sociais reivindicando direitos sociais, entre outras 

questões que estão alicerçados nas relações de poder de casos desequilibrados, pois analisamos 

quanto mais avança a diferenciação, maior é o nível de interdependência funcionais na 

hinterlandia.  
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O mundo do trabalho nos dias de hoje exige mais que um profissional com formação 

técnica, é preciso estar atento às mudanças para atender as necessidades do mercado e gerenciar 

sua formação. Podemos considerar que no período contemporâneo muitos empresários 

brasileiros, para obter um funcionário qualificado, contam com o apoio do Sistema S, formado 

por onze organizações dos setores produtivos, como Senai, (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), SESI (Serviço Social da Indústria) e outros, da indústria ao comércio, que oferecem 

cursos gratuitos ou de preços acessíveis, e mantém uma rede de escolas, bem como podemos 

destacar também o Pró-Menor uma instituição com viés religioso mas que aderiu desenvolver 

o ensino profissional conforme os meios legais para auxiliar aos jovens em vulnerabilidade 

social.   

Neste processo educativo que estas instituições vêm estruturando o ensino 

profissionalizante para atender as particularidades de cada região e averiguar os cursos que 

poderão oferecer para atender a demanda do mercado, no final estes aprendizes adquirem a 

certificação para ingressar no mercado de trabalho. 

A partir do conceito de figuração é possivel verificar que a educação, em específico a 

profissionalizante,  resulta de diferentes figurações que englobam (professores, jovens, alunos) 

ministros, gestores entre outros. Estes indivíduos atuam diretamente nesta área e desenvolvem 

atividades escolares para serem realizados em determinados grupos sociais, por meio destes 

que se organizam as experiências vividas e formam suas ideias no próprio círculo que 

interagem. Conforme Elias (2001, p. 84), “Dizer que os indivíduos existem em configurações 

significa dizer que o ponto de partida de toda investigação sociológica é uma pluralidade de 

indivíduos, os quais de um modo ou de outro, são interdependentes.” 

Apresentamos também a noção de configurações por Elias e Scotson (2000) na 

obra: Os estabelecidos e os outsiders, no qual observamos indivíduos com particularidades 

diferentes mediante o grupo que vivem e estão adaptados em determinada comunidade. 

 Nessa conjuntura associamos os jovens aprendizes que ao se inscrever em cursos 

técnicos que apresentam suas especificidades, estes seguem com o intuito de conquistar uma 

vaga de emprego do mercado de trabalho, ou seja para que consigam determinada oportunidade 

é necessário que adquiram habilidades para pertencer a figuração almejada, no qual são 
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condicionados as normas de direitos trabalhistas e de carteira assinada, com isso poderá ser um 

cidadão que estará de certa forma contribuindo para a economia do mundo globalizado e 

ajudando na renda familiar, pois este indivíduo está se profissionalizando e partir desta 

configuração adquirindo um diferencial em âmbito social.  

Dizer que os indivíduos existem em configurações significa que o ponto de partida de 

toda investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, de um modo 

ou de outro, são interdependentes. Dizer que as configurações são irredutíveis 

significa que nem se pode explicá-las em termos que impliquem que elas têm algum 

tipo de existência independente dos indivíduos, nem em termos que impliquem que 

os indivíduos, de algum modo, existem independentemente delas. (p. 184) 

 

Como enuncia o autor, vivemos em um cícurlo de interações sociais dos quais 

internalizamos determinadas experiências de grupos de pessoas, ou seja, por mais que um 

indivíduo adquira determinadas características, resultou de uma pluralidade que o mesmo 

vivenciou, em uma relação de dependência. Podemos relacionar no campo da educação, esta 

figuração foi instituída historicamente por um meio plural e construído socialmente, pois está 

sempre em movimento e dependendo da época, a sociedade vai se reformulando e se adequando 

aos condicionantes das leis que vão se reestrurando para o contexto educacional. 

Neste contexto podemos relacionar a questão do tempo em nossa sociedade, pois tende 

as transformações do desenvolvimento social, o que incide a regulação da sociedade. Na 

perspectiva eliasiana em processo civilizador,  retrata que o tempo propicia o desenvolvimento 

da sociedade, dos quais esse cículo de interdependência estão imbricados.   

“... necessidade de sincronização da conduta humana em territórios mais amplos e a 

de um espírito de previsão no tocante a cadeias mais longas de ações como jamais 

haviam existido... também há manifestação do grande número de cadeias entrelaçadas 

e interdependência, abrangendo todas as funções sociais que os indivíduos têm que 

desempenhar, e da pressão competitiva que satura essa rede densamente povoada e 

que afeta, direta ou indiretamente, cada ato isolado da pessoa. Esse ritmo pode revelar-

se, no caso do funcionário ou empresário, na profusão de seus encontros marcados e 

reuniões e, no do operário, na sincronização e duração exatas de cada um de seus 

movimentos. Em ambos os casos, o ritmo é uma expressão do enorme número de 

ações interdependentes, da extensão e densidade das cadeias compostas de ações 

individuais, e da intensidade das lutas que mantém em movimento toda essa rede 

interdependente...". (ELIAS,1994, p.207). 

 

Neste enunciado elucida que no percurso do processo civilizador conforme a figuração 

de determinada sociedade, impõe variadas atividades e encadeamento entre elas, assim como 
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implica há certa dependência para a realização destas práticas nas relações entre os indivíduos. 

É neste aspecto que denominamos como o tempo se articula nesse processo, pois em décadas 

passadas poderíamos mencionar profissões como que eram extremamente ativas no mercado 

como carpintaria, alfaiaria entre outros, e no decorrer das transformações e com a tecnologia e 

outros mecanismos se tornaram obsoletas, outras até extintas, devido a exigência no mundo do 

trabalho e cada vez mais presenciamos a dinâmica da diferenciação social e o maior nível de 

interdependência funcional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mediante as modificações no mercado de trabalho que podemos considerar que o 

indivíduo tende a estar se reformulando conforme a época se assim podemos nos referir, bem 

como o professor que precisa estar se atualizando a todo o momento para acompanhar as 

demandas e as instituições normativas que buscam estar sempre orientando os seus alunos para 

que tenham uma compreensão de mundo nos dias de hoje. 

Atualmente houve uma alteração significativa nas relações de trabalho, pois quem 

executa um trabalho também deve planejar e avaliar o próprio desempenho profissional, pois é 

fundamental superar a forma tradicional baseada na execução operacional, pois requer uma 

formação mais ampla que demanda aos fundamentos científicos e tecnológicos, “valorização 

da cultura do trabalho e mobilização dos valores necessários a tomada de decisões”. (BRASIL, 

Parecer CNE/CEB n 16, 1999). 

Portanto a nova educação profissional requer compreensão mais global do processo 

produtivo no mundo do trabalho, por isso as diretrizes curriculares para a educação profissional 

estão centradas no compromisso ético das instituições educacionais, de forma que conduzam 

os aprendizes e trabalhadores a estarem continuamente se mobilizando e qualificando para 

colocar em prática seus conhecimentos e habilidades, as exigências do mundo do trabalho e aos 

desafios profissionais, pessoais e sociais.  
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GT4. Processos Civilizadores e Educação na Pan-Amazônia 

 

RESUMO 

A proposta é dialogar com Norbert Elias nas pesquisas que realizo sobre a infância e a educação 

da criança, articulando especialmente as relações entre adultos docentes e profissionais que 

trabalham em instituições de Educação Infantil, e tem responsabilidades pedagógicas mediadas 

por processos formativos, institucionais e profissionais, - diferentes das relações entre pais e 

filhos - propostas no texto La civilización de los padres (1998), ou A Civilização dos Pais 

(2012). No entanto, o texto fundamenta a reflexão a partir de duas questões centrais: “Como 

podemos ajudar as crianças a se ajustarem em sociedades tão complexas e nada infantis como 

as nossas, que demandam uma alta medida de previsão e autocontrole”. (ELIAS, 2012 p.469). 

E: “Como ajudá-las a viver o incontornável processo civilizador individual, pelo qual cada um 

transforma-se em adultos sem que suas possibilidades de gozo e alegria se deteriorem”. 

(ELIAS, 2012 p.469). Nossa análise busca respostas fazendo um diálogo entre a história da 

infância, a formação docente para educação infantil, as relações de poder e interdependência 

entre adultos e crianças nas instituições, os processos de socialização individuais e coletivos e 

apresenta possibilidades de expressar sociologicamente, alternativas para a educação das 

crianças nestes espaços educativos, a partir das proposições feitas por Elias.  

 

Palavras Chaves: Educação Infantil. Civilidade.  Adultos e crianças  

 

Abstract 

The proposal of the article is to stablish a dialogue with Norbert Elias at the researches on 

childhood and the children’s education, especially focusing the relationships between adult 

teachers and professionals who work at Children’s Education institutions and have pedagogical 

responsibilities mediated by constitutive, institutional and professional processes - which differ 

from the relationship between parents and children - proposed in the text La civilización de los 

padres (1998), or The Parents Civilization (2012). However, the text grounds the reflection 

starting from two central questions: “How can we help the kids adjust themselves into so 

complicated and nothing childish societies like ours, that demands such a high prediction and 
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self-control measure”. (ELIAS, 2012 p.469). And also: “How can we help them live through 

the unavoidable individual civilizing process, in which each one of them turns into adults, 

without their happiness and pleasure opportunities deteriorate”. (ELIAS, 2012 p.469). The 

analysis searches for answers based on creating a dialogue between the childhood’s history, the 

teachers formation on children’s education, the power and interdependence relationships 

between adults and children on the institutions, the individual and collective civilizing 

processes, and introduces possibilities to express, sociologically, alternatives to grow up 

children at this educative places, based on propositions stated by Elias himself.  

 

Keywords: Children’s Education - Civility - Adults and children.  

 

 

I INTRODUÇÃO  

 

No caso das crianças, trata-se de um grupo de caráter diferenciado, de um grupo que 

se define pela idade; trata-se de filhos de pais, de pequenos seres humanos totalmente 

dependentes dos maiores e que se encontram a caminho de se tornarem adultos. Trata-se de 

crianças que formam um grupo social particular. (ELIAS, 2012, p 470) 

 

 

Em um de seus textos mais pertinentes sobre a temática da educação das crianças, ao 

analisar suas relações com os adultos e sua educação,-especialmente pelos pais no interior das 

famílias e dos espaços domésticos- intitulado, La civilización de los padres (1998), ou A 

Civilização dos Pais (2012) Norbert Elias nos pergunta e nos coloca defronte inúmeras questões 

de difícil respostas, e como na epígrafe acima aponta que estas estão em processo de tornarem-

se adultas em um momento quando fazem parte de um grupo particular dentro do contexto 

social. Assim entre tantas questões desafiadoras selecionei apenas duas para este trabalho que 

pretendo discutir em diálogo com pesquisas que realizo sobre a infância e a educação da criança 

em perspectiva eliasiana. No entanto minha proposta está articulada em pensar nos adultos 

docentes e profissionais que trabalham com crianças nas instituições de Educação Infantil, 

diferente dos pais e familiares suas responsabilidades com as crianças partem de outros 

processos formativos institucionalizados e tem sentido profissional. 

A primeira questão colocada por Elias é: “Como podemos ajudar as crianças a se 

ajustarem em sociedades tão complexas e nada infantis como as nossas, que demandam uma 



3 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

alta medida de previsão e autocontrole”. (ELIAS, 2012 p.469). E a segunda: “Como ajudá-las 

a viver o incontornável processo civilizador individual, pelo qual cada um transforma-se em 

adultos sem que suas possibilidades de gozo e alegria se deteriorem”. (ELIAS, 2012 p.469). 

Buscando repostas para tais indagações ao longo do texto, Elias discorre tecendo considerações, 

que levam a algumas perspectivas de respostas bastante amplas e desafiadoras fazendo um 

diálogo entre a história da infância e da criança, e mostra sociologicamente alternativas para 

pensar a educação das crianças em seus espaços educativos.  

No entanto, o enfoque do referido texto La civilización de los padres (1998), - neste 

artigo utilizaremos prioritariamente a versão traduzida A Civilização dos Pais (1998), por ser 

de fácil acesso- recai sobre a educação das crianças no espaço privado da família, do lugar 

doméstico, quando o sujeito vem ao mundo e invariavelmente se relaciona com seu primeiro 

grupo social. Elias nesta discussão, também faz referência ao poder que se estabelece na 

“balança” entre adultos e crianças e determina o lugar e o tempo histórico de ambos, ao longo 

de um processo pelo qual os dois grupos precisam aprender a lidar, a compreender e a se 

adaptar, pois considerando como processo, está repleto de situações, vicissitudes as quais todos 

os membros do grupo estão sujeitos no decorrer das transformações sociais. 

 

II INDAGAÇÃO nº 01: COMO É POSSÍVEL EDUCAR/CIVILIZAR AS CRIANÇAS  

Ao nos interrogar Elias nos instiga a reflexão e a buscar em nossas pesquisas as 

respostas, especialmente com relação a primeira interrogação, e dentre as muitas proposições 

estão em jogo, a necessidade de pensar como podemos ajudá-la a se ajustar ao complexo jogo 

social, ao qual ela está prestes a se integrar no momento em que nasce. Para Elias este tempo 

quando escreve o texto A Civilização dos Pais (2012) ele está se referindo a chamada sociedade 

complexa e ocidental de meados do século XX na Europa. 

Ao tratar a infância na Europa de meados do século XX, podemos dizer que a infância 

tem uma existência social percebida como categoria geracional, histórica, cultural reconhecida 

pelos adultos. As crianças na sociedade ocidental têm sua individualidade marcada pelos 

processos de socialização no grupo ao qual pertencem, diferentes de séculos precedentes, como 

na pesquisa de Phillipe Ariès (1981), que o próprio Elias cita neste texto, para tecer críticas aos 
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escritos do autor, que para o momento não nos cabe avançar, mas ao qual ele considera 

romântico nas suas análises. Por outro lado, Elias discute como as crianças precisam sair de um 

estado inicial de suas pulsões primárias e adaptar-se ao que chama de uma sociedade complexa 

mais industrializada, mais regulada, mais autocontrolada. Ao falar de sociedades simples Elias 

trata este conceito em outros textos (1994,1993, 2012).  

Apontaremos um exemplo no qual o autor utiliza no texto A Civilização dos Pais (2012), 

ao escrever sobre o sistema de esgoto e como essa tecnologia foi sendo usada nos espaços 

urbanos, e os processos de saneamento, passam a influenciar nos processos de civilização dos 

modos e maneiras no momento quanto permite a mudança nos modos de higiene, no 

refinamento das sensibilidades sensoriais e olfativas, retira da vista o indesejável, levando a 

população a aprender novos costumes sociais. Em determinados períodos estes costumes foram 

ensinados primeiro aos adultos, e posteriormente às crianças que na atualidade desde que 

nascem precisam aprender. 

 

Esse processo de civilização de toda criança, a educação para alcançar uma 

alta medida de autorregularão, normalmente, dura vários anos. Em uma 

sociedade onde as exigências de autorregularão, no que tange as necessidades 

naturais – e certamente não só nesse quesito –, são tão altas como nas 

sociedades industriais mais desenvolvidas de nossos dias, o processo de 

civilização individual se prolonga consideravelmente, por mais tempo do que 

em uma sociedade camponesa simples, onde não se necessita de um 

complicado sistema de canalização para tirar os dejetos humanos da vista e do 

olfato dos indivíduos. (ELIAS, 2012, p. 481) 

 

Ao tratar dessa sociedade complexa a qual a criança precisa se adaptar, pode-se dizer a 

partir da perspectiva eliasiana, seria um lugar social ao qual a criança nasce e precisa fazer parte 

do grupo. Este grupo já está de certo modo ‘pronto’ e regido por altos padrões de regulação dos 

comportamentos, dos controles e autocontrole das emoções, portanto, segundo Elias são 

sociedades complexas nas quais tais regras devem ser respeitadas, assim a criança precisa 

aprender pois sua natureza ainda é distinta do adulto. Diferente dos séculos precedentes e das 

ditas sociedades mais ‘simples’ na concepção do próprio Elias ao se referir a grupos quando os 

graus de controle e autocontrole, pacificação da violência, ainda não estariam efetivamente 

regulados, portanto as relações seriam mais ‘impulsivas’ instintivas, e ou tratadas de modo mais 
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passional, pois “em sociedades mais simples o processo de transformação das pulsões, através 

do qual as crianças são levadas, da liberdade desenfreada das pulsões, até uma regulação ao 

nível da sociedade dos adultos, toma menos tempo – o processo de civilização individual é mais 

curto, menos difícil e menos profundo. (ELIAS, 2012, p. 481) a possibilidade de aprendizagem 

se dá de modo mais tranquilo. 

Neste contexto, a criança precisaria nos grupos complexos, aprender normas de conduta 

que exigiriam dela um alto grau de esforço, de regulação de seus instintos e de suas pulsões, 

sendo controladas e normatizadas a partir da padronização de comportamentos construídos na 

longa duração histórica. Tais processos aprendidos em um período relativamente curto, pouco 

mais de uma década, considerando o tempo de duração da infância. Embora, os tempos que 

medem a infância sejam mutáveis ao longo da história e tenham diferentes referências 

(Ariés1981), se considerarmos o Brasil em termos cronológicos a duração aproximada será de 

0 a 12 anos incompletos, segundo a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovada em 

julho de 1990 (Lei nº8069/00). 

Portanto, para Elias seria durante este tempo cronológico da infância que o indivíduo 

precisa desenvolver as aprendizagens sociais necessárias do seu grupo para tornar-se um 

indivíduo funcional e socialmente aceitável. Assim para as crianças é muito complexo aprender 

a viver e tornar-se este indivíduo, de acordo com as expectativas do seu grupo, neste espaço de 

tempo, especialmente se considerar a sociedade atual com o alto grau de previsibilidade, 

controle e autocontrole das emoções, pois tais características nas crianças ainda estão em 

constituição. Neste contexto, será responsabilidade dos adultos que convivem ajuda-la nesta 

tarefa, pois como ele próprio informa: 

 

O padrão que está emergindo em nossa fase de civilização caracteriza-se por 

uma profunda discrepância entre o comportamento dos chamados “adultos” e 

das crianças. Estas têm no espaço de alguns anos que atingir o nível avançado 

de vergonha e nojo que demorou séculos para se desenvolver. A vida instintiva 

delas tem que ser rapidamente submetida ao controle rigoroso e modelagem 

específica que dão à nossa sociedade seu caráter e que se formou na lentidão 

dos séculos. Nisto, os pais são instrumentos, amiúde inadequados, os agentes 

primários de condicionamentos. Através deles e de milhares de outros 

instrumentos, é sempre a sociedade como um todo, o conjunto de seres 
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humanos, que exerce pressão sobre a nova geração, levando-a mais 

perfeitamente, ou menos, para seus fins. (Elias, 2011 p. 139). 

 

Esse “padrão emergindo” é uma perspectiva observada por Elias, no entanto, ele trata 

da criança europeia do início do século XX, que já tinha um modelo de comportamento social 

específico que separava e, ou distinguia, aquilo que pertencia ao universo adulto e infantil, ou 

pelo menos estava se constituindo de modo mais marcante e, precisava ser ensinado às crianças, 

como as regras e normas de civilidade, assim o indivíduo aprenderia com a ajuda dos adultos, 

sobre tal processo em curso Elias trata ao longo de toda a obra do “Processo Civilizador: uma 

história dos costumes” vol.1., quando investigou amplamente os manuais de civilidade que 

deram suporte a teoria. 

Deste modo, quando Elias na citação aponta os adultos, e dentre estes diz que os pais 

não seriam os mais adequados, obviamente está se referindo aos pais do século XX, por estarem 

envolvidos afetivamente com as crianças e de algum modo as ligações afetivas, emocionais e 

sensíveis em geral, afetam a percepção de um indivíduo em relação ao outro. Bom lembrar que, 

diferente de séculos precedentes o sentimento de “apego” e “amor” aos rebentos no século XX 

já está instituído e internalizado de uma forma diferente dos séculos anteriores. Tais sentimentos 

foram sendo construídos socialmente, o dito “amor materno”, paterno ou amor pelos filhos 

(BADINTER, 1985), como conhecemos hoje, foi se desenvolvendo, a partir da modernidade e 

no curso do próprio processo civilizador na longa duração e na mudança dos costumes.  

Tal sentimento também foi valorizado como moeda na preservação da vida das crianças, 

especialmente nas mudanças ocorridas socialmente nos modos de organização da sociedade, no 

intuito de garantir a natalidade, a diminuição dos altos índices de mortalidade e assim a 

manutenção do Estado moderno, fazendo parte das inúmeras transformações no curso do 

processo civilizatório pois, ao garantir a vida e a sobrevivência das crianças e dos sujeitos, 

garantia -se a continuidade das gerações, no 

 

Último terço do século XVIII que se opera uma espécie de revolução 

das mentalidades. A imagem da mãe, de seu papel e de sua importância, 

modifica-se radicalmente, ainda que, na prática, os comportamentos 

tardassem a se alterar. Após 1760, abundam as publicações que 
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recomendam às mães cuidar pessoalmente dos filhos e lhes "ordenam" 

amamentá-los. Elas impõem, à mulher, a obrigação de ser mãe antes de 

tudo, e engendram o mito que continuará bem vivo duzentos anos mais 

tarde: o do instinto materno, ou do amor espontâneo de toda mãe pelo 

filho (BADINTER, 1985, p. 145) 

 

Ainda que a história das mentalidades tenha levado adiante um discurso que 

responsabilizou as mulheres pela maternidade e pela educação das crianças nos espaços 

privados, a perspectiva de Elias indica que os pais, mesmo importantes neste processo 

formativo não seriam os únicos e, convoca todo o grupo social ao qual o indivíduo faz parte, 

ou seja, “o conjunto de seres humanos”, para ajudar nesta tarefa. Segundo Elias, os pais estariam 

afetivamente envolvidos, a partir do momento que os conceitos sobre tais relações mudam e se 

atribuem diferentes valores a estas relações parentais, se estabelece outras relações afetivas e 

há uma tendência a flexibilização das normas em favorecimento ao outro, neste sentido os pais 

seriam inadequados, pois terão sempre a tendência a direcionar em favor dos filhos/as. 

As marcas do fim do século XVIII, segundo BADINTER (1985) aparecem o novo 

conceito de amor materno e se expressa entre os grupos familiares, não que este amor não tenha 

existido de alguma forma em outros períodos históricos, no entanto, a partir destes séculos será 

utilizado com um valor mercantil, e a longo prazo vai fazer associação entre as palavras, "amor" 

e "materno", promovendo e fomentando um sentimento de responsabilização somente nas 

mulheres pelas suas crias “deslocando-se insensivelmente da autoridade para o amor, o foco 

ideológico ilumina cada vez mais a mãe, em detrimento do pai, que entrará progressivamente 

na obscuridade” (BADINTER, 1985, p.146).  

Estes sentimentos de caráter afetivo passam a fazer parte das relações familiares de 

modo a manter a preservação da vida da criança, como parte de novas formas de relacionar-se, 

somando-se a outros conjuntos de indivíduos que passam a ser parte da vida da criança e grupos 

que vão inseri-la socialmente. Estariam inscritos entre outros tantos, o espaço institucional da 

Educação Infantil onde as relações afetivas estão pautadas em outros níveis e modos de se 

expressar distintos da família. Na educação infantil os adultos que fazem parte do cotidiano não 

tem relação emocional ou familiar direta com a criança, e as formas de trata-la são pautadas por 
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uma formação profissional específica, que faz da instituição, escola, creche um espaço distinto 

da casa e do ambiente doméstico2. Nestes estariam inscritos docentes, gestores e outros. 

Ressaltamos aqui que ao falar da Educação Infantil destacamos que apontamos como a 

primeira experiência da criança fora do espaço doméstico, é a primeira etapa da educação 

básica, em um sistema educacional formado por três etapas da formação: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/96). E é nesse tempo e lugar com características muito específicas que as crianças 

precisam encontrar adultos que as compreendam e as ajudem no processo de aprendizagem dos 

modelos sociais de civilização pois a 

 

 

A educação infantil, em sua especificidade de primeira etapa da 

educação básica, exige ser pensada na perspectiva da 

complementaridade e da continuidade. Os primeiros anos de 

escolarização são momentos de intensas e rápidas aprendizagens para 

as crianças. Elas estão chegando ao mundo aprendendo a compreender 

seu corpo e suas ações, a interagir com diferentes parceiros e 

gradualmente se integrando com e na complexidade de sua(s) cultura(s) 

ao corporalizá-la(s). (BARBOSA, 2009, p19) 

 

 

Portanto nesse contexto, elas precisam se relacionar com adultos que as ajudem a 

compreender esses novos espaços, novos grupos sociais com suas etiquetas e modos próprios 

de regulação. Bem como os controles específicos, os padrões e as normas destes espaços, aos 

quais trataremos mais na questão a seguir deste texto.  

 

                                                 
2
Destaco que no momento que escrevemos este texto vivemos um momento de pandemia global do SARS-

COVID19 e no mundo inteiro as crianças estão confinadas em casa, aprendendo de modo remoto/online com suas 

famílias, em muitos casos de forma precária, ou sem nenhuma educação, considerando os grandes níveis de 

desigualdade social. No Brasil até o momento já perdemos em 15 de junho de 2021 em torno de 500 000 mil vidas 

para essa doença por falta de políticas de saúde, de vacinas e de um governo que assuma sua responsabilidade no 

enfrentamento da pandemia. Os dias são de caos com um o (des) governo que recusou a compra da vacina, nega a 

ciência de modo recorrente e tem levado milhares de pessoas a morte e ao genocídio do povo brasileiro.  
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III INDAGAÇÃO nº 02: COMO É POSSÍVEL EDUCAR/CIVILIZAR AS CRIANÇAS  

Uma outra perspectiva que Elias apresenta na segunda indagação é o desafio de ajuda-

las a tornar-se adultas e, a viver o que ele chama de “incontornável processo civilizador 

individual” embora, este ocorra de modo coletivo e social é, profundamente individual. Todos, 

absolutamente todos, serão arrebatados por estes processos, e de algum modo atingidos por 

processos sociais coletivos dos quais não podemos nos eximir. Como Elias acrescenta não é um 

processo fácil, e indica os inúmeros dissabores do percurso fazendo com que as expectativas, 

as perspectivas e as possibilidades de “alegria e gozo se deteriorem”, acabem ou diminuam, e 

as decepções prevaleçam, sendo na maioria das vezes a maior parte dos processos de 

aprendizagem individual, social e coletiva da existência humana, mas precisa ser internalizada 

para a própria sobrevivência e permanência no grupo social. 

O texto Civilização dos Pais é lúcido e relevante ao propor tais reflexões e embora nos 

pareça de certo modo ‘pessimista’ ou ‘fatalista’, mas seus desdobramentos mostram muitas 

possibilidades, e maneiras de como podemos investir na formação humana, a partir da educação 

das crianças sob nossa responsabilidade, neste trabalho apresento especificamente as crianças 

das instituições de educação infantil, atendidas por adultos profissionais e docentes.  

As crianças dos Centros de Educação Infantil Municipal, em muitos casos, vão para as 

instituições com seis meses de idade, pois é o período do término da licença maternidade no 

Brasil3, quando as mulheres estão amparadas pela legislação. A partir deste momento retornam 

ao trabalho e precisam deixar seus rebentos em instituições de atendimento (alguns países tem 

entendimentos diferenciados chegando a ter políticas de até dois anos com licenças parentais 

para a família, especialmente nos países nórdicos4 como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, e 

                                                 
3 No Brasil a licença-maternidade é um direito assegurado pelo artigo 392 da CLT. O texto informa que a funcionária gestante 

tem direito a se afastar de suas atividades profissionais, sem prejuízo de salário, por 120 dias. Porém, o prazo pode ser estendido 

pelo projeto “Empresa Cidadã” para 180 dias, também o prazo das licenças das servidoras públicas. 
4Dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho) de 2001 mostram que os países escandinavos são os que oferecem 

maior prazo de licença-maternidade: 480 dias, no caso da Suécia, após os três primeiros meses, podem ser usufruídos pelo pai 

ou pela mãe. Nos Estados Unidos, são apenas 12 semanas (sem remuneração). Acesso em 16 de maio de 2021 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150812_licenca_maternidade_paises_rm 
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também os do leste europeu considerando as baixas taxas de natalidade e as políticas de 

incentivo ao aumento da população jovem).  

De qualquer forma, as crianças são enviadas muito cedo as instituições e se deparam 

com adultos diferentes da parentela, nestes espaços nos referimos aos docentes, as/os 

profissionais que atendem direta e indiretamente crianças menores de 5 anos. Estes são em geral 

os primeiros lugares aos quais as crianças frequentam depois dos espaços domésticos e privados 

da família, iniciando o alargamento de relacionamentos e de seus grupos de sociabilidade, com 

outros adultos e outras crianças em diferentes interações.  

Nestes espaços educativos podemos dizer que existem características fundamentais e as 

chamadas práticas específicas marcadas por ‘agendas civilizadoras’ (BOTO, 2017) presentes 

nas instituições, que tem enfoques específicos e práticas que só ocorrem na escola, diferente 

daquelas vivenciadas na casa da criança com seus familiares. É na instituição que ela vive 

momentos de convivência e interação próprias e pertinentes deste lugar, vive emoções, 

experimenta sensações, e aprendizados só possíveis neste espaço, portanto modos de 

comportamento, regras, normas e valores próprios são ensinados às crianças na instituição 

educativa, e só tem sentido dentro destes locais. 

 

Há gestos na escolarização que são inesquecíveis na liturgia da 

memória. As crianças em fila, a organização do espaço em classes 

seriadas, a construção de horários para abrigar diferentes matérias e 

disciplinas do currículo, as interações do professor e dos alunos no 

espaço da sala de aula, as carteiras enfileiradas, o ponto registrado no 

quadro negro, tudo isso indicia ações e andanças implicadas no que 

compreendemos por vida escolar (BOTO 2014, p. 104) 

 

Neste contexto, a autora nos instiga a pensar em instituições de escolarização e seus 

modos peculiares de aprendizado. Ao nos remetermos à Educação Infantil não estamos falando 

de escola especificamente, pois o Centro de Educação Infantil não é propriamente considerado 

uma escola, mas um espaço educativo diferenciado que atende crianças de 0 a 5 anos, e nesse 

local estariam bebês/crianças e não alunos, na relação discente/docente ou professor/aluno. Tal 
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questão para a área não é só retórica, mas conceitual pois reivindicamos a inclusão dos bebês 

na instituição educativa e, portanto, defendemos que as intuições os atendam diferentemente. 

 

Quando se propõe que os estabelecimentos de educação infantil sejam espaços 

para a produção de culturas infantis, de processos de construção de 

conhecimentos em situações de interação e de inserção das crianças nas 

práticas sociais e linguagens de sua cultura, o modelo convencional de escola, 

historicamente estabelecido e vigente em grande parte das práticas escolares, 

dificulta a construção de uma nova dimensão educacional. (BARBOSA, 2009, 

p 28) 

 

Ainda assim sabemos que mesmo nos Ceims, existem práticas, como aquelas indicadas 

pela autora Carlota Boto inseridas nas chamadas “liturgias” específicas e nas “agendas 

civilizadoras” escolares, ou escolarizantes que certamente ficarão nas memórias das crianças. 

Observamos, infelizmente também nestas instituições, a presença de marcas escolarizantes 

como: filas, classes separadas por idades, horários compartimentados, rotinas de atividades por 

vezes centradas mais nos adultos do que nas crianças, (embora todos os documentos e discursos 

teóricos indiquem o contrário), uma disciplina centrada em regras, padrões e condutas que 

coíbem o corpo e os movimentos da criança. Ou seja, um espaço no qual o adulto na maioria 

das vezes exerce o poder.  

Este poder é exercido pelo adulto com um valor muito mais elevado no gradiente da 

balança, em detrimento da criança, fazendo com que os espaços de aprendizagem e as 

possibilidades de a criança apresentar argumentos ou sua margem para negociação sejam 

menores. Neste aspecto, as ‘agendas civilizadoras’ de manutenção do poder dos adultos sobre 

as crianças prevalecem na maioria das práticas pedagógicas. Mesmos que possamos reconhecer 

teoricamente e elisianamente a presença de um poder relacional, se considerarmos a dimensão 

das crianças, no cotidiano os adultos prevalecem.  

Novamente nos remetemos a segunda indagação de Elias de que o processo civilizador 

individual seja ‘incontornável’ e as crianças precisam tornar-se adultas, mas não farão isso 

sozinhas e sem a ajuda de um outro, adulto, ou outra criança, ou qualquer indivíduo mais forte, 

mais poderoso, mais adiantado, ou que estejam em um estágio acima do seu, tanto no 

conhecimento, como em alguma habilidade, pois o crescimento social se estabelece, segundo 
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Elias, nas interações coletivas entre as crianças e seus grupos. Assim, o processo de crescimento 

individual está atrelado ao processo coletivo pois “é assim que efetivamente cresce o indivíduo, 

partindo de uma rede de pessoas que existiam antes dele para uma rede que ele ajuda a formar” 

(Elias, 1994, p.35). Ou seja, vivemos continuamente dependente das relações de 

interdependência que são estabelecidas com o grupo que nascemos e vivemos e no qual também 

aprendemos a ser adultos, portanto: 

 

Somente na relação com outros seres humanos é que a criatura impulsiva e 

desamparada que vem ao mundo se transforma na pessoa psicologicamente 

desenvolvida que tem o caráter de um indivíduo e merece o nome de ser 

humano adulto. Isolada dessas relações, ela evolui, na melhor das hipóteses, 

para a condição de um animal humano semisselvagem. Pode crescer 

fisicamente, mas, em sua composição psicológica, permanece semelhante a 

uma criança pequena. Somente ao crescer num grupo é que o pequeno ser 

humano aprende a fala articulada. Somente na companhia de outras pessoas 

mais velhas é que, pouco a pouco, desenvolve um tipo específico de 

sagacidade e controle dos instintos e a composição adulta que nele se 

desenvolve, tudo isso depende da estrutura do grupo em que ele cresce e, por 

fim, de sua posição nesse grupo e dos processos formados que ela acarreta 

(ELIAS, 1994, p. 27). 

 

Neste sentido, ainda que viva em grupo com as mesmas experiências e as mesmas 

histórias coletivas, dois indivíduos vão estabelecer relações e ter processo individuais distintos, 

tais processos de individualização serão definidos por cada um a partir de outras variantes, que 

Elias trata como “processos cegos”, nos quais, embora se possa projetar, programar, jamais 

teremos o controle do percurso ou do que acontecerá e o final poderá ser imprevisível. 

Ajudar as crianças a tornarem-se adultas não será exatamente o lugar da educação 

infantil, pois este espaço atende os indivíduos da primeira infância crianças de 0 a 5 anos, mas 

certamente propiciará experiências marcantes que vão reverberar positiva ou negativamente por 

toda a trajetória da vida da criança. Será a partir destas primeiras experiências com os espaços 

educativos de socialização e outros grupos de crianças e adultos, que o indivíduo vai se 

descobrir, aprender as regras, as normas da convivência, a sociabilidade e a civilidade social. É 

na relação com os adultos que se estabelece o poder, a autonomia, a submissão, a emancipação, 

enfim, as aprendizagens objetivas e concreta, e, também, as subjetivas e da formação das 
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emoções, sensibilidades, refinamento dos modos, portanto Elias nos instiga a descobrirmos as 

crianças, com as quais trabalhamos, convivemos e estabelecemos redes de relacionamentos. 

 

IV ELIAS RESPONDE: POSSIBILIDADES PARA EDUCAR E CIVILIZAR AS CRIANÇAS... 

Neste cenário Norbert Elias nos propõe como possibilidade de resposta as suas e as 

nossas indagações (eu tomei a liberdade de dividir em três pequenos desafios) enquanto adultos 

educadores e educadoras que trabalham com crianças nas instituições de Educação Infantil, 

algumas sugestões como: 

- 1 “Descobrir as crianças significa, em última medida, dar conta da sua relativa 

autonomia, ou, em outras palavras, deve-se descobrir que elas não são simplesmente adultos 

pequenos”. (ELIAS, 2012 p.469).   

Os docentes precisam de uma formação que os permita serem desafiados a perceber a 

especificidade da criança, seus modos de ver o mundo, sua faixa etária distinta, crianças de 0 a 

3 não são iguais as crianças de 4 e 5anos. Assim, é preciso respeitar seu desenvolvimento, seus 

conhecimentos, suas experiências, sua especificidade. Tratá-las de modo distinto do adulto, vai 

muito além da faixa etária, das variantes de gênero, etnia, classe social, seria perceber a criança 

e descobrir em que medida ela é dependente, interdependente e também autônoma, ou seja, ela 

precisa do adulto, mas o adulto também precisa e depende dela. A criança garante o sustento, a 

profissão, a realização pessoal dos adultos da instituição, as relações que se estabelecem na 

instituição são vias de mão dupla e precisam ser boas para todos os grupos que integram o 

ambiente educativo. Se o adulto da instituição pode propiciar um ambiente que permita a 

criança aprender, conhecer, se relacionar com seus pares, ter experiências, fazer descobertas 

coletivas, individuais e em pares é fundamental vencer esse desafio proposto por Elias (2012) 

de “descobrir as crianças” e esmerar-se no relacionamento para com elas; 

2 “Elas vão se tornando adultas, individualmente, por meio de um processo social 

civilizador que varia segundo o estado de desenvolvimento dos respectivos modelos sociais 

de civilização”. (ELIAS, 2012 p.469)  

Neste segundo aspecto, Elias (2012) nos desafia à reflexão mostrando que o processo 

civilizador social, coletivo e individual que será absorvido por cada criança em seu 
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desenvolvimento e aprendizagem, está intimamente relacionado as inúmeras variantes dos 

cenários aos quais esses modelos sociais a criança provém. Ou seja, as crianças pertencem a 

contextos plurais, diversos, pois as infâncias plurais se inscrevem em processos distintos, 

marcados pelas variantes de gênero, classe social, etnia, pertença étnica, expressando um dado 

processo histórico e o modo como cada época pensou e percebeu os modelos para seus grupos. 

Deste modo, as crianças só podem se tornar adultos, de acordo com os modelos do que os mais 

velhos do seu grupo esperam ou concebem para ela, tais padrões e normas de civilidade, já estão 

prontos e tendem a repetir-se na educação dos grupos. No entanto, não estão cristalizadas e as 

possibilidades de transgredir os padrões e as normas existem levando as mudanças ao longo de 

um processo histórico sempre presente nas marcas de uma geração para outra, tais marcas são 

expressões das crianças e jovens; 

3 “A reflexão profunda sobre as necessidades das crianças é, no fundo, o 

reconhecimento do seu direito de serem compreendidas e apreciadas em seu caráter 

próprio e este também é um direito humano”. (ELIAS, 2012 p.469). 

Neste aspecto, Elias (2012) nos instiga a pensar sobre a necessidade de reconhecer que 

as crianças têm o direito de viverem intensamente esse momento da infância e serem somente 

crianças em seu “caráter próprio”. Que o seu direito não esteja atrelado a uma condição externa 

à criança para que ela seja respeitada, mas que seja tão somente pelo seu próprio caráter, em 

estar vivendo a infância na sua especificidade de ser criança, simplesmente o reconhecimento 

à cultura infantil, a sua própria cultura e a sua história. Pelo direito de serem apreciadas como 

indivíduos tão somente por serem crianças, compreendidas por essa condição, sendo este seu 

atributo máximo, e que não lhe seja retirada delas a sua condição de indivíduo/criança. Evoco 

ainda outro autor referendando tais perspectivas, o sociólogo Willian Corsaro que cunhou o 

conceito de “cultura de pares” ao referir-se às crianças e pode ser compreendida “como um 

conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e compartilham na interação com seus pares” (CORSARO, 2009, p. 32), amigos, 

colegas de grupo e outras crianças, deste modo, nos instigam a respeitá-las e reconhecê-las pela 

sua cultura própria, sua produção cultural, sua história e sua contribuição social. 
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Estas três ponderações nos levam a dialogar com Elias no sentido de colocar a criança 

no centro do processo pedagógico nas instituições de Educação Infantil, considerando a 

importância do debate sobre a condição da criança e as relações estabelecidas entre estas e os 

adultos, considerando a discussão na área e defendendo o lugar dos bebês na ação pedagógica 

para quem a Educação Infantil deveria voltar-se pois são estas pessoas em formação pelas quais 

somos responsáveis. 

De todo modo, acredito que a pesquisa tem levado a busca de uma formação profissional 

e de um conhecimento sobre a criança, a infância e suas necessidades, e ao desafio de 

compreendê-las provocando uma mudança na direção das práticas pedagógicas e nas formas de 

atendimento à infância nas instituições, pois à medida que adultos e crianças passam a se 

conhecer e se relacionar melhor, as perspectivas de desenvolvimento individual e coletivo se 

ampliam. Assim, Norbert Elias (2012) sugere os adultos, não somente nas instituições, deixar 

as crianças viverem a sua própria vida, embora saibamos dos níveis de interdependência 

recíprocos, obviamente as crianças são mais dependentes dos adultos, mas também os adultos 

são com suas crianças: 

 

Esse descobrimento das crianças, certamente, não se limita a um progresso do 

conhecimento sobre a infância e da compreensão sobre elas. Trata-se de algo 

a mais. Talvez, se pudesse denominar como uma necessidade que as crianças 

têm de viver sua própria vida, uma maneira de viver, em muitos sentidos, 

distinta do modo de vida dos adultos, apesar da sua interdependência com 

estes”. (ELIAS, 2012 p.470, grifo nosso)  

 

Concluindo, é muito provável que esse seja o maior desafio proposto às indagações que 

nos foram feitas neste texto por Elias, e não vamos responder neste resumo. O que seria o 

“Trata-se de algo a mais” desta citação, envolveria provavelmente um debate sobre o poder 

relacional e tema para outro trabalho. No entanto, neste momento poderíamos concluir dizendo 

que, compreender esse “algo mais” seria respeitar as crianças na sua individualidade, na sua 

autonomia, percebe-la como alguém que pensa e tem concepções próprias, entender que as 

crianças são completas, capazes de inventar, criativas, produzem culturas e são produzidas pelas 

culturas do seu tempo, e como todos os indivíduos do seu grupo social precisam ser ouvidas, 
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respeitadas e terem sua participação garantida nas ações e planejamentos acerca da sua 

educação, especialmente na instituição educativa. Se começarmos por este aspecto na formação 

de meninos e meninas o processo civilizador individual, como nos ensina Elias poderá ser mais 

auspicioso, e com alguma possibilidade de gozo e alegria, pelo menos no período da infância, 

quando se espera que seja um tempo mais lúdico, fortuito e esperançoso na existência humana. 
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RESUMO 

Neste trabalho, pretendo desenvolver reflexões que vêm alimentando a minha existência e a 

minha prática profissional. Trata-se de questionar a produção do eu, desde o lugar “outsider”, 

dos sons, ouvidos, sentidos ... dos insurgentes poderes das subjetividades. Busco compreender 

por meio da narrativa autobiográfica, como o processo civilizador ao qual fui submetida durante 

minha trajetória escolar, acadêmica, profissional, bem como verificar qual o papel histórico da 

escola na construção dos sujeitos e se tal compreensão pode se estender a outros profissionais 

da educação e a outras identidades; colaborando para que subjetividades sejam pautas reflexivas 

no processo de formação. Em síntese, esta proposta de estudo visa, considerando o processo 

civilizador visto por Norbert Elias e a educação como possibilidade de emancipação conforme 

propõe T. Adorno, buscar na autobiografia caminhos rumos a um movimento contrário ao 

modelo civilizatório instituído. Tal inquietação se materializa porque nesse período de atuação 

profissional tenho encontrado algumas referências que vêm me tirando do lugar de conforto de 

possuir uma “formação” mínima, dos desdobramentos dessa formação em mim, às vezes, o 

perigoso sentido do dever cumprido, do exercício efetivo de uma carga horária semanal de 

trabalho, do conteúdo programático de nossas respectivas disciplinas, da burocracia 

institucional, quer seja de entrega de cadernetas, cumprimento de prazos, enfim, tudo que 

compõe a existência de uma pessoa que também é uma profissional da área de educação e 

mediadora de subjetividades. Em minhas reflexões, fui afetada pelo Geração Roubada.2

Palavras-chave: Educação. Auto-Biografia. Processos Civilizatórios. 

 

SOUNDS HEARD, SENSES ... of the insurgent powers of subjectivities 

 

Abstract 

In this work, I intend to develop reflections that have been feeding my existence and my 

professional practice. It is about questioning the production of the self, from the “outsider” 

 
1  Mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB. E-mail: marcia.goncalves@ifba.edu.br. 

Doutoranda na UFGD, 2021.2. 
2 Dirigido por Phillip Noyce, o filme é baseado em uma história real de três garotas aborígenes que em pleno século XX, no 

ano de 1931 são tomadas de suas respectivas famílias e treinadas em uma instituição organizada para esse fim.  

mailto:marcia.goncalves@ifba.edu.br
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place, of sounds, ears, senses... of the insurgent powers of subjectivities. I seek to understand 

through the autobiographical narrative, as the civilizing process I was subjected to during my 

school, academic, professional trajectory, as well as verifying the historical role of the school 

in the construction of subjects and whether such understanding can be extended to other 

education professionals and to other identities; collaborating so that subjectivities are reflective 

guidelines in the training process. In summary, this study proposal aims, considering the 

civilizing process seen by Norbert Elias and education as a possibility of emancipation, as 

proposed by T. Adorno, to seek in the autobiography paths towards a movement contrary to the 

established civilizing model. This concern is materialized because in this period of professional 

activity I have found some references that have taken me out of the comfort of having a minimal 

“training”, from the consequences of that training in me, sometimes, the dangerous sense of 

fulfilled duty, of effective exercise of a weekly workload, the syllabus of our respective 

subjects, the institutional bureaucracy, whether it is handing in handbooks, meeting deadlines, 

in short, everything that makes up the existence of a person who is also a professional in the 

field of education and mediator of subjectivities. In my reflections, I was affected by the Stolen 

Generation. 

 

Keywords: Education. Autobiography. Civilizing Processes. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO – uma breve contextualização 

 

Geração Roubada é um filme que utilizo em sala de aula para discutir educação e o 

projeto educacional em nosso país. Este vem servindo de inspiração para repensar realidades 

semelhantes em minha trajetória. Como destaquei anteriormente, assistir ao filme provocou 

inúmeros sentimentos: repulsa, raiva, indignação, revolta. Mas, também despertou a 

necessidade de repensar minha trajetória escolar numa perspectiva teórico-metodológica 

autobiográfica, portanto, os sons e as reverberações provocadas até aqui. Nesse processo 

reflexivo, trago a voz de Gaston Pineau (2006), ao tratar de história de vida como artes 

formadoras da existência evidencia: 

 

Os adultos em formação – dos quais espero fazer parte – não procuram 

escrever sua história para fazer literatura e, ainda menos, como uma atividade 

disciplinar. Eles procuram escrever sua história para tentar sobreviver, isto é, 

em primeiro lugar, ganhar sua vida, fazê-la ou refazê-la um pouco (p. 43).  
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Vivenciar a perspectiva autobiográfica não será tarefa fácil, pois tudo leva a crer que 

esse exercício de se “desdobrar em sujeito e objeto de conhecimento” é desafiador porque é 

uma atividade de autoformação vital (idem p. 57). Nessa linha de pensamento, tomo as 

experiências colonizadoras vistas no filme, especificamente e reafirmo que elas vão ao encontro 

do que defendo e ao mesmo tempo busco. Durante esses anos, encontro-me em achados 

acadêmicos que me inspiram e me fazem renovar. Ao longo da caminhada com formação de 

professores, tenho refletido sobre o que faço, sobre o que me tornei e os possíveis resultados do 

trabalho desenvolvido, principalmente sobre ecos e seus poderes de construções subjetivas. 

Para tanto, será foco desse estudo a minha história de vida, consequentemente, a minha própria 

trajetória escolar, acadêmica e profissional serão o centro para refletir a respeito do como me 

construir e de como me (re) construo.  

 

2. Explicitação do problema e delimitação do estudo 

Nos últimos anos, percebi que venho fazendo um exercício autobiográfico dos processos 

vivenciados durante minha trajetória escolar, questionando os efeitos de um processo 

civilizatório sofrido por mim, mulher, baiana, nordestina, sertaneja, de ascendência indígena.  

Neste sentido, processo civilizatório é entendido como a ação exercida por cristãos, tanto 

católicos, quanto protestantes que se intitularam executantes de uma ordem imposta por uma 

força superior, sobrenatural e se investiram da missão sagrada de oferecer, espontaneamente e 

generosamente civilização às populações bárbaras e selvagens (KITA, 2005/2006). 

O ponto de partida dessa caminhada autobiográfica foi um trabalho monográfico escrito 

logo após o término da graduação, no âmbito da Especialização. No referido trabalho, tratei das 

identidades construídas/desconstruídas através do currículo oficial da escola em que realizei 

minha formação. Este foi, certamente o meu primeiro exercício também de escrita de si. Em 

seguida vivenciei o segundo exercício, desenvolvendo a dissertação do mestrado, tratando das 

práticas educativas e o processo civilizador dos estudantes. Esse exercício aconteceu desde a 

construção do memorial, passando pela escrita de alguns artigos produzidos para diálogo em 

eventos científicos até a escrita do texto final da dissertação.  
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Nesse último, foi inevitável meu encontro com a teoria eliaseana. Ao final do primeiro 

semestre, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade3. A introdução, 

mesmo que iniciática sobre Educação e Processos Civilizatórios fui, inevitavelmente, 

apresentada a teoria do Processo Civilizador, imprescindível para que pudesse compreender 

como as práticas educativas instituídas numa escola confessional modificavam 

comportamentos, por intermédio de sentimentos, dos códigos de conduta, do controle espaço-

tempo e das relações de poder instituídas. Grosso modo, para Norbert. Elias o processo 

civilizador constitui uma mudança na conduta e sentimentos humanos rumo a uma direção 

muito específica (Elias, 1993, p. 193).  

Assim, ao longo do tempo, fui me deparando com “incômodos” que ressoavam na 

profissão docente. Tais incômodos dizem respeito às minhas concepções de educação, de 

conhecimento, de ciência, de aprendizagem, da relação com o saber de modo geral, numa 

perspectiva eurocêntrica, em que, sem perceber, reproduzimos ao longo de nossas ações 

educativas. Os incômodos dizem respeito, sobretudo, as subjetividades que foram e são 

construídas por intermédio da escola, da universidade, instituições estas construídas para a 

concretização de um projeto civilizador instituído na modernidade e que se adapta a cada 

período histórico, em constantes reinvenções de domínio (Paul Gilroy, 2012). Tais incômodos 

se reverberam após o contato com referenciais que nos permitem (re) leituras de nossa história. 

A educadora estadunidense, feminista negra e ativista social, bell hooks4 (2017), ao tratar da 

teoria como prática libertadora, evidencia a consciência da teoria como uma possibilidade de 

cura. Possivelmente sinto esses sons, essa mesma sensação, pois 

 

Cheguei à teoria porque estava machucada – a dor dentro de mim era tão intensa que 

eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo 

compreender – apreender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Mais 

importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na teoria, na época, um local de cura (p. 

83). 

 
3 Na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade – PPGEDuC/UNEB.  
4 Seu nome de batismo é Gloria Jean Watkins, conhecida pelo pseudônimo de bell hooks. A escolha da letra 

minúscula é justificada pelo interesse da autora em dar mais enfoque ao conteúdo desenvolvido em suas obras e 

menos a sua pessoa. 
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Após o término do Ensino Médio, passei a vislumbrar a possibilidade de continuar os 

estudos. Meu ingresso na universidade apresentou-se como possibilidade de ampliar minha 

compreensão, para entender o que vi, vivi e ouvi. 

Notei que “a teorização me conduziria ao pensamento crítico, a reflexão e análise” 

(idem, p. 85), para que pudesse ocasionar em mim as mudanças que muitas como eu 

ansiávamos. Ainda sob a inspiração de bell hooks (idem) penso que isso é possível quando 

acreditamos, quando desejamos. Portanto, de maneiras não muito claras para mim, sem dá conta 

disso tudo, possivelmente me permiti acreditar que as experiências vividas foram e são fruto 

desse desejo de me tornar a mulher e a profissional que venho reconstruindo até aqui. 

Destaco que essas experiências me conduzem a perceber mudanças em meu 

comportamento. Talvez, a dimensionar a possibilidade de uma “segunda natureza” que segundo 

Elias (1993, p 268) são “os padrões de comportamento de nossa sociedade, gravados no 

indivíduo desde a mais tenra infância” e forjada em minha existência 

Certamente, as configurações instituídas a partir dessa minha condição conduzem a 

relações de conflitos sobre os processos educativos, seus resultados, saberes produzidos e 

reproduzidos que nos subjugam, nos silenciam e nos negam historicamente. Mas, não me sinto 

num movimento concreto contra tudo isso. Parece-me que fico/ficamos apenas nos discursos. 

Talvez, refletir acerca dessas questões sistematicamente seja uma forma de materialização desse 

desejo: ação contrária ao que nos tornamos como frutos coloniais. Nesse movimento, será que 

a continuidade da formação poderia vislumbrar a concretização desses “incômodos? 

Confesso que nesses últimos anos convivo com “uma dor” e essa dor se materializa com 

a percepção de que esse modelo, essa forma de ser eu não faz mais sentido. Compreendo que 

esse saber transmitido por nós professores e professoras na escola serviu e serve somente para 

nos “dividir, separar, excluir, censurar e desvalorizar várias vozes teóricas” (bell hooks, p.91), 

dos mais diversos grupos dominados ao longo da constituição de nosso Estado Nação. Refiro-

me a minha condição de indiadescendente, que ao longo da trajetória escolar e profissional 

ouviu os sons de seus ancestrais e sente as angústias de ter sua subjetividade forjada nos moldes 

eurocêntrico, cristão, branco, entre outros elementos que conduziram a outras possibilidades 

discriminatórias para a exclusão da maioria. 
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Nesses últimos anos tenho rememorado configurações que foram e continuam sendo 

cruciais para construção das subjetividades. A minha casa era lugar onde convivia com saberes 

ancestrais típicos do convívio rural. Já a escola, era o lugar onde me solicitavam o abandono 

das figurações familiar-comunitária e me acenavam a escolarização como a figuração capaz de 

obturar o espírito e o intelecto. A universidade, passou a ser o espaço de assunção da 

transgressão, da resistência e da possibilidade de novas experiencias.  Entretanto, é na docência 

que sinto necessidade de (re) pensar acerca do que me tornei e do que faço, de desejos 

insurgentes; refletir acerca dos atos transgressores que fundam transitoriedades no poder.  

A universidade, a escola são espaços em que ações transgressoras ocorrem diariamente. 

Entretanto, outros espaços de ações são visibilizadas de forma que aprendemos muito. Por isso, 

há uma sensação de que “ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais5”. Sabemos, 

claro, da importância de todo trabalho intelectual, das inúmeras produções teóricas (fruto das 

ações de ensino, pesquisa e extensão). Tenho pensado que possivelmente, os ataques que a 

universidade sofre, especialmente nesses últimos anos, faz-me crer que essa instituição é um 

desses espaços de possibilidades de transgressão. 

Mas, apesar dessas reflexões, sobre o desejo de fazer diferente, de não reproduzir o que 

historicamente se constrói; da sensação de inércia, interessa-me fazer exercício para encontrar 

ação que indique movimento contrário, portanto, de compreender o processo civilizador 

vivenciado até aqui. No entanto, tomo consciência que “não é fácil dar nome a nossa dor, torná-

la lugar de teorização”. Tudo isso requer de nós coragem! Não é tarefa confortável nos 

desnudarmos, apresentar as nossas fraquezas, pois aprendemos que devemos controlar nossas 

emoções. Maurice Halbwachs (1990), ao tratar da memória coletiva, especificamente dos 

adultos, nos faz refletir sobre a possibilidade de uma memória estritamente individual. Essa 

acontece, segundo o autor, quando nos expomos. Destaca ainda que “a dosagem de nossas 

opiniões, a complexidade de nossos sentimentos e de nossas preferencias não são mais que a 

expressão dos acasos que nos colocaram em relação a grupos diversos ou opostos” (p. 47).  

 
5 Título da música composta por Antonio Belchior e interpretada pela cantora Elis Regina.  
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Conforme venho destacando, ao longo de minha formação e na prática docente, venho 

realizando exercício de reflexão do processo civilizador para pensar nosso projeto educacional, 

consequentemente, os efeitos disso sobre nós, nossos corpos e mentes. Nesse contexto, trago 

comigo Clarice Lispector (1999) com sua crônica, se eu fosse eu, a qual passa a ter um 

significado existencial. Se não fosse esse processo fundante de colonização, se não fosse a 

perpetuação desse projeto pela via escolar, especialmente, como eu seria, pensando em minha 

ancestralidade negada e silenciada? Como admitir as contradições dessa instituição, repensada 

na modernidade para ser um espaço de libertação das obscuridades do século, batizado de 

trevas?  

Retomando o meu passado escolar, lembro que os rituais vividos diariamente eram para 

mim, mágicos. Adorava a escola e as professoras, em sua grande maioria. Porém, não pensamos 

como, apesar de esta ser um espaço mágico, torna-se contraditório? Com o tempo, passamos a 

rejeitá-la. Muitos não conseguem desvendar esse conflito. É no momento desse conflito que a 

pergunta ronda: se eu fosse eu nesse lugar, como seria? Pergunta difícil de resposta, pois não 

temos, comumente, outras figurações como referência. Nossas histórias de resistência são 

negadas, são também silenciadas. Convivemos com a obviedade das relações de submissão 

históricas e de acomodação. Mas, por outro lado, acredito também na capacidade humana da 

resistência, dos efeitos do processo educativo de possibilidades de autonomia. Isso porque 

somos intitulados de “intelectuais”.  

Nesse sentido, T. Adorno (1995) contribui para refletirmos acerca da Educação como 

possibilidade de Emancipação. Contrário a essas possibilidades, essa escola, tornou-me uma 

criança, menina, mulher, profissional que também não pensava sobre minha real história e suas 

reverberações. Comumente, fazemos meia culpa. Haja vista nossas representações negadas. No 

entanto, essa história tornou-se pra mim muito instigante. E fico a pensar como tudo isso indica 

que o processo de colonização/neocolonização, possivelmente foi e continua sendo eficiente. 

Produzir sujeitos alheios à sua história, às suas origens. Certamente, devemos estar diante de 

algo grandioso. Algo que ninguém e nenhuma nação civilizatória irá conseguir: manter a 

negação do Outro, portanto, o encontro conosco. Voltando a crônica Se eu fosse eu, certamente, 
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Clarice Lispector adverte: “a mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar 

onde se acomodara” (1999, p. 156-157). 

Entretanto, faz-se pertinente destacar que foi na escola que aprendi, principalmente, a 

controlar minhas pulsões, minhas paixões, ou seja, me autocontrolar, pois aprendemos a 

internalizar tais sentimentos desde a infância. Esse processo, certamente acontece de forma 

mais intensa na adolescência. Isso leva-me a vislumbrar que encontro em processo de “saída da 

menoridade intelectual”, pois, segundo T. Adorno (1995, p. 168), este se caracteriza pela falta 

de decisão e de coragem de servir-se do entendimento sem a orientação de outrem. Por outro 

lado, é possível pensar que exercito um processo de “esclarecimento”, descrito pelo mesmo 

autor como a “saída dos homens da auto inculpável menoridade intelectual”? Poderia afirmar 

ainda nesse caso, que estaria ensaiando uma tentativa de desbarbarização da educação quando 

venho experimentando tentativas de “transformação da situação escolar numa tematização da 

relação com as coisas”, com minha ancestralidade, a nossa história a ser recontada?  

Para Elias (1993), isso ocorre através do que ele classificou como “visão retroativa e 

prospectiva”. É nesse período, possivelmente, que somos conduzidos a controlar de forma 

incessante nossos impulsos emocionais. Sobre a visão retroativa, este ressalta que ocorre 

quando o indivíduo já visualizou no comportamento social de outros indivíduos. Nesse caso, 

recordo-me de diversas situações escolares em que o não exemplo era exaltado em situações 

pontuais. Especialmente quando tratavam de temas polêmicos (sentimentos, comportamentos, 

desempenho escolar, entre outros). Por outro lado, sobre a visão prospectiva, Elias (op.cit.) 

considera que acontece quando o indivíduo consegue avaliar as possíveis consequências que 

seus atos podem causar dentro de um conjunto de sua vida social e, sempre tendo como 

referência a visão retroativa. Para tanto, ele evidencia os estudos psicanalíticos de S. Freud, o 

conceito de superego, em particular. Nessa direção, ressalta também que esse projeto não teve 

êxito no Ocidente, após um grau elevado de interdependência, governar as pessoas 

exclusivamente pela força e ameaças fsicas. Para esse autor, tornou-se necessário, para manter 

um império que ultrapassou o estágio da mera plantação, governar as pessoas, em parte, através 

de si mesmas, através da modelação de seu superego (1993,p. 259). 
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 Ainda trazendo as memórias escolares, recordo-me de situações em que éramos 

cotidianamente postos a incorporar esses sentimentos de uma necessidade constante de controle 

de nossos atos, mesmo que não fossem exteriorizados. Para tanto, a “modelação da economia 

de nossas pulsões”, ou seja, a vergonha, o embaraço, eram sempre evidenciados. Falar usando 

uma linguagem rural, práticas culturais típicas de nossas ancestralidades, por exemplo, eram e 

foram a todo momento colocadas como indignas. Daí que foi possível absorver os “códigos dos 

grupos superiores”, diuturnamente assimilados. Contudo, nesse processo Elias (1993) admite 

que essa assimilação ocorre de forma parcial. Mas, mesmo tomando consciência dessa 

ambivalência, continuamos “a instância do superego, segue mais ou menos o modelo dos 

grupos superiores” (p.259).  

Ante o exposto, considerando o processo civilizador visto por Norbert Elias e a educação 

como possibilidade de emancipação conforme propõe T. Adorno nesta proposta de 

doutoramento, tomo como pergunta central a seguinte questão: seria possível buscar na 

autobiografia caminhos rumos a um movimento contrário ao modelo civilizatório instituído?  

 

3. Fundamentação teórica 

Usando as palavras de bell hooks, “apesar das experiencias intensamente negativas, me 

formei na escola ainda acreditando que a educação é capacitante, que ela aumenta nossa 

capacidade de ser livres” (2017, p.13). Mesmo não tendo noção ainda desses processos em que 

me encontrava imersa e do papel contraditório da educação, continuei acreditando na 

possibilidade desta como prática de emancipação. E ao longo de minha trajetória formativa 

passei a ter contato com leituras importantíssimas para a jornada de revisão da educação 

enquanto prática ideologizante do Estado na perspectiva althusseriana e também como prática 

de liberdade, conforme nos aponta bell hooks (2017). Além desses, o encontro com a obra de 

T. Adorno (1995), Educação e Emancipação chega como possibilidade de ampliar minha 

compreensão acerca do papel da educação e de nós educadores. De modo geral, o autor aponta 

a educação, portanto, os professores como possibilitadores de criar condições para que cada um 

possa viver livremente, e assim ser capaz de desenvolver todas as suas potencialidades. Para 

tanto, dentre outras questões, acredita que o sujeito deve passar por um processo de 
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“esclarecimento”, descrito pelo mesmo autor como a “saída dos homens da auto inculpável 

menoridade” intelectual (Adorno, 1995, p. 168).  

Ressalto que subjetividade é aqui compreendida como o processo pelo qual algo se torna 

constitutivo e pertencente ao indivíduo de modo singular. É o processo básico que possibilita a 

construção dos sujeitos, como nos relacionamos com o mundo social e as marcas singulares e 

plurais. Diz respeito ainda as crenças e valores que o indivíduo, com suas experiências e 

histórias de vida se reconstrói, posto que, conforme aponta Lúcia Santaella (2003), essa 

subjetividade herdada do cartesianismo, vem sendo colocada em crise pela filosofia e pela 

psicanálise, especialmente. Somado a isso, conforme venho destacando ao longo desse trabalho, 

a leitura fílmica tem se mostrado imprescindível para a ampliação de minha compreensão 

histórica. Especialmente o filme Geração Roubada. Esta obra cinematográfica, serviu, serve e 

servirá de esteio para a execução desse trabalho.  

De modo geral, o filme se baseia em uma história real, retrata o drama de três crianças 

aborígenes que são retiradas de sua tribo, de sua família, mas que conseguem resistir a barbárie. 

Molly Craig (Everlyn Sampi) é uma jovem australiana de 14 anos que, em 1931, ao lado de sua 

irmã Daisy (Tianna Sansbury), de dez (10) anos, e sua prima Gracie (Laura Monaghan), de oito 

(8) anos, após captura dos caçadores de aborígenes, foge de um campo (“civilizador”) do 

governo britânico na Austrália, criado para treinar mulheres aborígenes para serem, 

principalmente empregadas domésticas. Molly traça sua fuga e guia as meninas por quase três 

mil quilômetros através do interior do país, em busca da cerca que o divide e que a permitiria 

voltar para sua aldeia de origem, de onde foram tiradas dos braços de suas mães. Na jornada 

elas são perseguidas pelos homens do terrível governador A. O. Neville (Kenneth Branagh), o 

qual não admite que as meninas não estejam de acordo com o ditado pela sabedoria branca e 

cristã. Numa outra direção, os estudiosos da pós colonização destacaram a necessidade de 

países tradicionalmente colonizadores, utilizarem mecanismos sutis, o uso de mecanismos 

ideológicos nos processos coloniais modernos e porque não dizer, neocoloniais. Estudos 

desenvolvidos nessa direção põem em questão estratégias comumente utilizadas pelos países 

colonizadores. Estes perceberam que não era tão rentável utilização da força, ocupar o território, 
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invadir, matar. Daí a justificativa da criação de instituições sociais, dentre elas, as educacionais. 

A educação, portanto, a escola, torna-se espaço imprescindível.  

Como destaco, nos últimos anos venho fazendo incursões sobre aquilo que me tornei e sobre 

como venho desenvolvendo minha prática professoral. A partir dos elementos de análise 

destacados aqui, tudo leva a crer que nosso processo de escolarização colonial ou neocolonial 

nos exclui do direito de compreendermos quem somos, sobre nossas heranças ancestrais. Somos 

educadas a investir personagens que não fazem parte de nosso universo cultural e econômico. 

Daí o cultivo da imagem de um “outro” que não somos e não seremos.  

O termo conscientização é carregado destes conteúdos filosófico-políticos. Paulo Freire 

foi, sem dúvida, o principal responsável pela incorporação deste termo ao discurso de nós 

educadores. Vejamos como ele o descobriu: 

ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente 

a profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido de 

que a educação, como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, uma 

aproximação crítica da realidade. (FREIRE, 1980, p. 25). 

Certamente, a universidade tornou um espaço em que passei a vislumbrar possibilidade 

de crescimento, de ampliar compreensões acerca de minha condição.  

 

4. Objetivo 

Geral: Investigar na narrativa autobiográfica outras perspectivas civilizatórias não instituídas. 

Específicos:  

• Analisar situações em que mudanças comportamentais podem ser classificadas como 

insurgentes ou transgressoras; 

• Conhecer a história da etnia de meus parentes Maracás/Payayá, consequentemente, 

semelhanças entre valores e costumes; 

• Identificar momentos/situações ao longo da trajetória escolar capazes de desconstruir costumes, 

valores oriundos do meu lugar (rural, indiadescendente, sertaneja, etc); 

• Verificar na história familiar os saberes ancestrais vividos e apreendidos ao longo da 

convivência pelas diferentes gerações. 
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5. Metodologia 

Este trabalho está fundamentado em princípios teóricos-epistemológicos-metodológicos 

da abordagem (auto) biográfica baseada na escrita de si como percurso formativo.  

A quantidade de produção acadêmica dos últimos anos, vêm tomando as memórias, 

biografias, autobiografias, narrativas, ensaios entre outros como instrumentos importantes para 

a pesquisa científica no campo das ciências humanas. Basta ver em uma pesquisa rápida de 

anais de eventos desses anos. Isso, certamente, por considerar o sujeito de todo lugar como 

produtor de conhecimento (...) seu interesse recai mais especificamente sobre as narrativas 

autobiográficas, aquelas em que o narrador ou a narradora elabora a sua própria história e nela 

se projeta, ao mesmo tempo, como personagem e autor ou autora da reflexão conduzida. 

(Passeggi, 2016). Ao discorrer sobre a pesquisa autobiográfica, a referida autora destaca: ora, 

se a pesquisa (auto)biográfica privilegia como objeto de estudo o processo de biografização, 

seu objetivo é compreender como nos tornamos quem somos e em função de quais 

circunstâncias (p.13). Nessa direção, o objetivo portanto, é dialogar e sentir os sons vividos e 

ouvidos ao longo de minha existência para uma compreensão acerca dos processos 

civilizatórios apreendidos, praticados e executados por mim ao longo de minha existência. 

Nessa direção, Norbert Elias (1994) ao tratar da Sociedade dos Indivíduos, chama atenção para 

o fato de que “só se pode chegar a uma compreensão clara da relação entre indivíduo e 

sociedade quando nela se inclui o perpétuo crescimento dos indivíduos dentro da sociedade” 

(1994, p.30). Mais adiante, este pontua ainda que “a historicidade de cada indivíduo, o 

fenômeno do crescimento até a idade adulta, é a chave para a compreensão do que é a 

sociedade”. Se assim for, certamente este estudo poderá colaborar para a compreensão dos 

processos civilizatórios dos indivíduos pela via educacional, portanto, social.  

Os aspectos teóricos e metodológicas da pesquisa, tende a se nortear pelos princípios da 

fenomenologia. O seu desenvolvimento apontará os caminhos a serem percorridos. A ênfase 

será os aspectos teóricos metodológicos da autobiografia, baseada na narrativa de experiências 

sociais em comunidade, as vivências familiares, a experiência de iniciação educacional e a 

experiência de entrada e permanência na Universidade. Nessa direção, destacarei questões 
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identitárias, trajetória estudantil na educação básica e universitária; sobretudo as estratégias de 

construção de um possível êxito (estratégias individual, social e familiar em cada etapa). Nessa 

construção, se possível lançaremos mão de fotografias, vídeos, entre outros elementos possíveis 

que sejam capazes de destacar meu processo de construção ao longo do tempo. Nesse sentido, 

destaque para os acontecimentos sociopolíticos, as ações, os engajamentos, as pessoas que me 

influenciaram por meio de vínculos livremente consentidos ou não; as posições sociais adotadas 

até aqui, as buscas, encontros/desencontros de uma arte de viver/conviver/existir/resistir (Josso, 

2006).  
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GT4 – PROCESSOS CIVILIZADORES E EDUCAÇÃO NA PANAMAZÔNIA 
 
RESUMO 
 
Os padrões de comportamento e de personalidade dos indivíduos em sociedade resultam de 
processos temporais de longa duração e se encontram em constante fluxo e transformação. 
Conforme já discutido em outro trabalho à luz das teorias de Norbert Elias (CARDOZO; 
HONORATO, 2020), a educação do corpo é um processo formativo em seu sentido orgânico, 
que envolve o modo como os indivíduos internalizam o comportamento e a personalidade 
socialmente aceitos de acordo com a estrutura social da qual fazem parte, como uma “segunda 
natureza”, constituída ao longo do tempo histórico. Tendo em vista que a educação do corpo é 
um fenômeno humano histórico e processual, este resumo volta o olhar para o processo 
temporal mais longo que constituiu a educação do corpo da mulher em formação de professora 
na história brasileira. O processo histórico estudado inicia-se com a inserção e permanência das 
mulheres nas Escolas Normais brasileiras, em meados do século XIX, e estende-se até a 
segunda metade do século XX. Objetivou-se identificar as práticas, os saberes e os processos 
formativos que permearam a educação do corpo da mulher em formação de professora no 
Brasil, apreendendo suas características, transformações e permanências, para tanto utilizou-se 
da revisão bibliográfica de uma série de trabalhos (AURAS, 2005; FURTADO, 2007; LOURO, 
1986; VIDAL, 2001). Pautando-se nesse olhar processual foi possível apreender o movimento 
histórico gradual de constituição, consolidação e alteração nas práticas formativas que 
caracterizaram a educação do corpo que atravessou a educação da mulher, futura professora, 
nas instituições educativas. Como primeiro apontamento, verificou-se a existência e a 
permanência no decorrer dos anos estudados de uma educação diferenciada para o sexo 
masculino e o feminino, na qual as mulheres tinham uma formação específica e diretamente 
vinculada ao sexo feminino. Tal distinção, anuncia uma perspectiva formativa relacionada às 
funções sociais específicas dentro das diferentes configurações e destinadas à atuação de cada 
sexo. Foi possível perceber, ainda, a existência de diferentes práticas que educaram o corpo da 
mulher em formação de professora nas instituições educativas e que estiveram presentes no 
decorrer dos anos pesquisados. Organizou-se essa diversidade de práticas em alguns parâmetros 
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formativos: a. as práticas de controle, inspeção e vigilância; b. os conteúdos, as disciplinas e 
os saberes formativos e c. as atividades e práticas educativas complementares – apesar da 
apresentação a partir de diferentes frentes de formação, entende-se esse processo educativo do 
corpo como integrado, indissociável, dinâmico e não fragmentado. As práticas de controle, 
inspeção e vigilância se concretizavam através da exigência de boa conduta e bom 
comportamento; da punição às condutas indisciplinadas por parte das alunas – podendo resultar 
em expulsão das escolas – e da atribuição de notas para práticas e atitudes esperadas e 
socialmente valorizadas – assiduidade, pontualidade, atitude moral.  Essa vigilância estava 
presente inclusive nos corredores das escolas tendo como objetivo controlar os comportamentos 
das alunas exigindo uma postura adequada e disciplinada em todos os momentos. Essas práticas 
recaíam também no controle da sanidade física e mental dessas alunas, sendo que passavam por 
exames de saúde e eram avaliadas física e psicologicamente antes de ingressarem nos cursos de 
formação. A matrícula de meninas que apresentavam atitudes morais incoerentes com a missão 
de ser professora eram recusadas. Nota-se também a constância do uso do uniforme, que 
caracterizava e distinguia essas mulheres em formação e contribuía para o controle e 
autocontrole dos corpos e dos comportamentos destas dentro e fora da instituição escolar. Os 
conteúdos, as disciplinas e os saberes formativos compunham as diferentes matérias e 
conteúdos curriculares que atravessaram a formação dessas mulheres. Dentre elas, as 
disciplinas de “educação doméstica”, “trabalhos manuais”, “higiene e puericultura”, “educação 
física”, “música”, “canto orfeônico”, “prática docente” que acabavam por educar as mulheres 
em formação de professoras através da internalização de características, habilidades e 
comportamentos muito bem definidos e delimitados. Compondo práticas que envolviam o 
desenvolvimento de destreza e habilidades manuais úteis ao trabalho doméstico e escolar, 
definindo um gosto estético específico, naturalizando hábitos de higiene e asseio, modelando o 
corpo da mulher em formação de professora que deveria controlar seus movimentos, conhecer 
as práticas corporais e os comportamentos cabíveis a ela, enquanto mulher e enquanto 
professora, naturalizando, assim, uma expressividade disciplinada do corpo. As práticas e 
atividades educativas complementares eram as práticas escolares tais como: comemorações 
cívicas, atividades de canto e teatro, competições esportivas, elaboração de jornais escolares e 
cursos extracurriculares. Desenvolvidas como atividades complementares, integravam as 
escolas de formação de professoras e educavam as futuras professoras em seus 
comportamentos, atitudes e personalidades, divulgando, definindo e internalizando valores 
morais e de conduta. É possível afirmar que as práticas listadas exigiam das mulheres em 
formação controle e domínio corporal, expressividade disciplinada do corpo, movimentos 
adequados e calculados e um senso estético e moral específico. Por fim, entende-se que os 
comportamentos e as posturas corporais nada mais são do que materializações da estrutura 
emocional e da personalidade do indivíduo, e compõem e correspondem a uma estrutura social 
específica e a uma função que também é socialmente diferenciada (ELIAS, 1993). Assim, os 
modos de ser e de se comportar que foram sendo definidos e delegados às mulheres professoras 
foram histórica e socialmente construídos e correspondiam a uma personalidade específica, que 
foi sendo definida no social. Mediante a análise realizada, foi possível perceber e se aproximar 
de quais foram os diferentes – porém, não fragmentados – parâmetros formativos que 
permearam as práticas educativas do corpo da mulher em formação de professora no Brasil, 



3 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

ficando evidente que a mesma – nos diferentes momentos dessa história – foi educada corporal 
e emocionalmente em seus minuciosos aspectos, visando a internalização de um modo de ser e 
de se comportar muito específico.  
 
Palavras-chave: Educação do corpo. História da formação de professores. Educação da 
mulher. Norbert Elias. Parâmetros formativos.  
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GT4. Processos Civilizadores e Educação na Pan-Amazônia 

 

Resumo: Este artigo dialoga com pesquisas realizadas por integrantes do Grupo de Pesquisa 

Educação e Processo Civilizador – GPEPC, da faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Grande Dourados – UFGD. O objetivo deste trabalho é analisar tais pesquisas, que discorrem 

sobre a história das instituições educativas em suas investigações, sob a perspectiva sociológica 

de Norbert Elias (1993; 2011). Os espaços escolares utilizados como modelo empírico estão 

localizados no município de Dourados no antigo Mato Grosso uno e consideraremos para 

análise o período de 1965-1975. Para tanto, utilizaremos teóricos que abordam a história das 

instituições educativas, que se constitui como um meio social para civilizar a infância, e as 

teorias Eliasianas relacionadas ao Processo Civilizador, buscando suas contribuições para 

discutir o lugar da instituição educativa na formação da criança. 

 

Palavras-chave: Processo Civilizador. Espaços Civilizadores. Infância 

 

Resumen: Este artículo dialoga con investigaciones realizadas por miembros del Grupo de 

Investigación Educación y Proceso Civilizador - GPEPC, de la Facultad de Educación de la 

Universidad Federal de Grande Dourados - UFGD. El objetivo de este trabajo es analizar dichas 

investigaciones, que discuten la historia de las instituciones educativas en sus investigaciones, 

bajo la perspectiva sociológica de Norbert Elias (1993; 2011). Los espacios escolares utilizados 

como modelo empírico están ubicados en el municipio de Dourados en el antiguo Mato Grosso 

Uno y consideraremos para análisis el período 1965-1975. Para ello, utilizaremos teóricos que 

tratan de la historia de las instituciones educativas, que es un medio social para civilizar la 

infancia, y las teorías Eliasianas relacionadas con el Proceso Civilizador, buscando sus aportes 

para discutir el lugar de la institución educativa en la formación del niño. 

 

Palavras Clave: Proceso civilizador. Espacios civilizadores. Infancia 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão inicial sobre instituições 

educativas voltadas para o atendimento da infância no município de Dourados, no antigo Mato 

Grosso uno, considerando o período de 1965-1975, buscando uma aproximação com a teoria 

sociológica de Norbert Elias (1993; 1994) e outros autores/as como Veiga (2009), Boto (2010), 

Sarat (2012) e outros. Neste caminho teórico, nos propomos a discutir aspectos referentes a 

teoria dos Processos Civilizadores de Norbert Elias (1993; 2011), quando o autor aborda os 

processos das sociabilidades ocidentais e os modos chamados civilizadores, a partir dos 

manuais de etiqueta da corte. Buscamos compreender o lugar da instituição educativa na 

formação da criança, pois esta, se constitui em um espaço social para civilizar a infância, 

considerando os aspectos abordados nestes espaços, como a disciplina, as normas de 

comportamento, o currículo e a manutenção de modos e padrões de etiqueta que só são 

ensinados no espaço escolar.  

Dito isto, o interesse por esta temática surgiu a partir de pesquisas que investigam a 

história de instituições educativas, realizadas por integrantes do Grupo de Pesquisa Educação e 

Processo Civilizador – GPEPC, da faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande 

Dourados – UFGD, trabalhos que contam com análises sob a perspectiva teórica de Norbert 

Elias em seus variados temas e abordagens. O contato com tais investigações nos despertou um 

olhar reflexivo sobre as instituições educativas, bem como sobre o processo civilizador e as 

relações de poder existentes nestes lugares, expressando toda a sua gama de complexas 

interações.  

Buscamos nesta análise, destacar elementos, a partir das instituições investigadas, que 

contribuam para refletirmos sobre o Processo Civilizador, como estes espaços tornam-se 

civilizacionais, como seus modos se organizam e de que modo suas práticas existem e são 

efetivamente instauradas no sentido da sua manutenção. Considerando que as relações entre os 

indivíduos, seus movimentos de dependência e interdependência estão presentes nestes 

processos e fazem parte da história, ressaltando que “a história é sempre história de uma 
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sociedade, mas, sem a menor dúvida, de uma sociedade de indivíduos” (Elias 1994, p. 45), 

nosso público investigado será sempre o escolar, os indivíduos da escola. 

 

2. INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS COMO ESPAÇOS CIVILIZADORES E A 

INFÂNCIA 

 

Nessa perspectiva, buscamos evidenciar e compreender como tais instituições 

educativas estiveram presentes na formação das crianças da região de Dourados no antigo Mato 

Grosso Uno entre os anos de 1965 a 1975. O estado de Mato Grosso assim chamado, pois neste 

período ainda não havia sido dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme a 

Lei Complementar N.º 31 de outubro de 1977, considerando o recorte temporal deste artigo 

utilizaremos esta nomenclatura.  

Portanto, todo o período esteve marcado por tensões políticas devido a implantação da 

Ditadura Militar, e os movimentos expansionistas no país que vai marcar o movimento de 

ampliação e ocupação demográfica da região, a qual o município havia sido resultado em 

décadas anteriores. O município de Dourados é o segundo maior município do estado, 

localizado a 210 quilômetros de distância da capital do estado, Campo Grande, e a 100 km da 

fronteira com o Paraguai, Pedro Juan Caballero.  

Sua história de colonização encontra-se permeada por processos de expansão 

demográfica que envolvem indígenas e também não índios (MONTEIRO, 2021).  Getúlio 

Vargas em seu governo impulsionou e incentivou esse crescimento, através da criação de 

políticas que favoreciam a ocupação de terras, tendo em vista a pretensão do desenvolvimento 

agrário da região, “[...] pretendia-se desenvolver regiões urbanas e industriais, para qual, 

tornava-se necessário integrar o interior do país à economia nacional” (SANTANA JÚNIOR, 

2009, p.4). Portanto, nesse projeto desenvolvimentista a educação também fazia parte dos ideais 

de civilidade e da modernização da região. 

Nesse contexto, destacamos a criação da Colônia Agrícola de Dourados (CAND), que 

se oficializou com o Decreto de Lei Federal n.º 5.941 de 28 de outubro de 1943, com esta 

fundação visava-se a colonização da região mediante o oferecimento de terras, pelo governo 

para atrair imigrantes, “[...] atraiu para a região grandes contingentes de imigrantes brasileiros 
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e também estrangeiros, sobretudo, os japoneses, que tinham como objetivo principal o cultivo 

de novos cafezais” (MONTEIRO, 2021, p. 103). Com a Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados (CAND), os colonos e a população da região passaram a exigir escolas e instituições 

educativas. Embora, nos pareça ser essa uma grande preocupação dos grupos de imigrantes, e 

a princípio não havia muito interesse como projeto local. Assim após a chegada de 

determinados grupos sociais o Regulamento da Colônia Municipal de Dourados previa 

iniciativas dado este aumento populacional. 

Podemos dizer que a gênese da criação das instituições educativas no município esteve 

ligada a percepção dos grupos que chegaram para colonizar a região provindos da CAND. Deste 

modo, essas instituições foram criadas através do decreto como função do estado na qual a 

presença dos filhos dos colonos era obrigatória (REAL, 2004).  

Outro aspecto da presença da instituição educativa como parte de um projeto civilizador 

para a região que pretende crescer a partir da educação dos grupos sociais está ligado, a dois 

aspectos, especialmente no município de Dourados na década de 1960, a caridade e a 

filantropia. Tais conceitos estavam muito presentes e começam a se organizar com o intuito da 

criação de instituições para o atendimento da infância do município. Estes movimentos estavam 

associados aos preceitos religiosos e buscavam aliar-se a uma proposta de civilidade social, era 

um projeto civilizador, de uma educação civilizadora que utilizava expressões ao se referir a 

essas instituições como “[...] necessária a qualquer cidade civilizada” (O PROGRESSO, 

03/09/1966, p. 6). Percebemos o interesse com a criação destas instituições que tinha em vista 

a dita necessidade de civilizar a infância. E civilizar a infância e a criança seria também, 

controlar seus modos de ser, de se comportar e de regular as crianças, ensinando-lhes padrões 

e normas específicas de portar-se socialmente de modo a torna-la parte de determinado grupo. 

Neste contexto, entre os períodos de 1960/1970, e 1970/1980 registrou-se no município de 

Dourados um aumento demográfico considerável, enfatizando a necessidade da fundação de 

instituições que oferecessem o amparo à infância do município (REAL, 2000). 

Tal aumento demográfico e também dos problemas que advém com o aumento 

populacional de uma cidade pequena aliada a um projeto de educação civilizadora prevista para 

todos os indivíduos, percebemos que o período do recorte temporal abrange um período político 
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que marcará a educação em suas concepções, influências e práticas institucionais. Pois ao 

elegermos o momento que se cria instituições de atendimento a infância entre as décadas de 

1960/1980, mais especificamente 1965/1975 enfatizamos o regime político de Ditadura Militar, 

então importante destacar a relação paradoxal apresentada por Roberto e Santos (2020), onde 

de um lado estavam a violação dos direitos humanos e a censura, por outro, “iniciou-se um 

período de investimentos crescentes para a formação de um sistema nacional de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico que superasse os arranjos personalistas, dependentes 

da elite” (p. 447).  

Foi nesse período duro e complexo de retirada de direitos, torturas, crimes contra o país 

e contra as instituições e as pessoas que também surge espaços educativos como a Coordenação 

de Apoio de Pessoal de Nível Superior (CAPES), propiciando a formação de novos cientistas, 

por um lado e por outro ações propostas para a educação na qual podemos destacar aquelas em 

prol da privatização do ensino e a busca da inserção obrigatória da disciplina “Educação Moral 

e Cívica” em todos os níveis de educação no país (CUNHA, 2014). Estas disciplinas falavam 

por si só no sentido de criar esses espaços de conduta regulada e controlada no indivíduo 

especialmente considerando o período e o regime citado. Assim, podemos apontar que os 

projetos civilizadores a partir da educação tiveram muito efeito nas instituições pois começaram 

a ser implantados desde a infância.  

Nesta direção, considerando a infância como uma etapa primordial na vida dos 

indivíduos, os espaços educativos estão presentes e marcam a vida da criança, nas instituições 

se estabelecem as interações sociais e as experiências fundamentais na vida do indivíduo, onde 

e quando estes vivem a sua infância e se constituem como pessoas. A infância seria uma 

condição da criança e “[...] um espaço no qual a brincadeira, a imaginação e a fantasia estão 

presentes como formas de compreender, questionar e estabelecer relações com o mundo que a 

cerca” (SARAT; CRUZ, 2018, p. 11) e parte deste tempo da infância ela vive em instituições 

educativas.  

Assim, considerando o tempo que a criança vive parte considerável de sua infância e 

das rotinas nas instituições educativas com propostas pedagógicas específicas, neste momento 

estão sempre presentes muitas perspectivas de aprendizado que podemos apresentar a partir do 
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que Elias trata como “processos civilizadores” que permeia a infância em todos os sentidos, e 

também está presente nestes espaços. Portanto, ao tratar deste conceito, nos fundamentamos em 

Norbert Elias quando o autor aborda que processos civilizadores são constituídos ao longo 

prazo, não estão prontos e acabados e acontecem de modo não linear e a partir das relações 

entre os indivíduos. E ensina que “[...] as relações sempre estão mudando e o desafio se impõe 

toda vez, de novo e de novo” (SARAT, 2012, p. 493), tais relações de poder, normas e regras 

estão em constante movimento e são adquiridas nas redes de interdependência que vamos 

mantendo ao longo da vida em todas as figurações sociais das quais fazemos parte, portanto: 

 

[...] planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas 

constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido básico, 

resultante de muitos planos e ações isoladas, pode dar origem a mudanças e 

modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. Dessa 

interdependência de pessoas surge uma ordem sui-generis, uma ordem mais 

irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das pessoas isoladas que a 

compõem. É essa ordem de impulsos e anelos humanos entrelaçados, essa 

ordem social, que determina o curso da mudança histórica, e que subjaz ao 

processo civilizador (ELIAS, 1993, p. 182). 

 

Neste contexto, todos estamos inseridos, no entanto a criança faz parte deste processo 

ainda no período de formação, estabelecendo tais experiências nas instituições educativas em 

um contínuo aprendizado, pois ela está sujeita, aberta e exposta as inúmeras vivências neste 

espaço. Desse modo, o espaço faz parte desta formação para a civilidade, considerando suas 

normativas, suas formas de disciplinar, sua convivência social pois a “[...] A civilidade 

estrutura-se como estratégia de formação; e, portanto, como fator de coesão e persuasão social” 

(BOTO, 2010, p. 42). Portanto, os projetos civilizadores atuam socialmente conforme as 

mudanças, assim como, os processos de civilidade vão atendendo aos objetivos sociais, muitas 

vezes esperados pela família e pelos códigos e etiquetas da convivência em sociedade, e isso se 

dá pelo caráter civilizador que a instituição educativa imprime às suas atividades cotidianas: 

  

A criança, no âmbito dessa vida entre regras, aprenderá a lidar com normas e 

com rituais que serão distintivos. Ela obterá hábitos de obediência; sim. Mas 

criará também hábitos de convivência, concentração, atenção, perseverança, 

disciplina, controle de si. No limite a escola institui, por seus ritos, por suas 
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palavras e por seus sinais, uma cultura que lhe é própria; e que terá certamente 

um caráter civilizador (Ibid, p. 38, grifo nosso). 

 

Sendo assim, refletimos sobre a atuação das instituições educativas na constituição do 

indivíduo civilizado em suas relações e figurações, com seus modos e costumes, pois o processo 

escolarizador “[...] compreende uma dinâmica repleta de conflitos e tensões entre redes de 

indivíduos, grupos e instituições (escola, família e Estado) interdependentes, uma vez que o 

equilíbrio de poder entre estes elementos se faz de maneira bastante diferenciada (VEIGA, 

2009b, p. 19). Os espaços educativos se constituem em um ambiente de aprendizagens, 

experiências e interação social para as crianças e, todos estes espaços são a seu modo também 

civilizadores, como toda a sociedade com seus projetos educativos, ávidos por alcançar as 

crianças e torna-las os indivíduos que se espera para o grupo ao qual ele faz parte. 

 

3. A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO CIVILIZADO NAS 

INSTITUIÇÕES  

 

As teorias Eliasianas nos instigam a busca pela compreensão de aspectos educacionais 

e seus efeitos na formação social da criança, pois, para Elias (2011; 1993), vivemos em uma 

sociedade formada por indivíduos que vivem em uma relação de interdependência, a qual, une 

grupos de indivíduos que possuem interesses semelhantes, assim temos desenvolvido, 

pesquisas no âmbito do GPEPC (CRUZ, 2014; KOCHI, 2017; FERREIRA, 2019; SILVA, 

2020; KUSMINSKI, FARIA e SARAT, 2020) que dialogam entre si e mostram apontamentos 

sobre a história de instituições educativas, memórias das práticas efetivadas e permitem a 

reflexão sobre tais conceitos.  

Neste contexto, as instituições educativas constituem-se em figurações determinantes 

no que pode se chamar de “ideal civilizatório” almejado pelas intenções de progresso de uma 

determinada civilização. Neste caso, ao observarmos o município de Dourados percebemos o 

resultado de recente colonização, que apresenta aspectos formativos em sua região de fronteira 

toda atravessada por movimentos migratórios e imigratórios, nos quais percebemos os 

elementos constituintes na formação da cidade que implicaram e, se expressaram, na formação 
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e na educação da criança douradense, recebendo influência das diferentes culturas das quais ela 

era proveniente.  

Um destes exemplos foi pesquisado por uma de nossas colegas do Grupo de Pesquisa 

(GPEPC) na luta das mulheres japonesas para manter viva e permanecer as culturas imigrantes 

por meio da constituição de uma instituição para filhos de imigrantes Japoneses, e assim elas 

criaram uma instituição educativa na região. Conforme apresenta Kochi (2017), a Escola de 

Língua Japonesa tinha como objetivos para a formação, além da transmissão do legado histórico 

da língua Japonesa outras motivações:  

 

Portanto, podemos dizer que foi em busca dessa educação moral e cultural, 

dos modos e comportamentos que se aprendem e se apropriam, por meio do 

ensino de língua, que os/as imigrantes japoneses/as de Dourados e região se 

envolveram em um projeto de “Escola” defendendo essa premissa (p. 64). 

 

A referida instituição tinha em seu bojo essa proposta civilizadora de ensinar os modos, 

os valores e os padrões de uma cultura civilizada e de acordo com modelos previamente 

definidos no país de origem. Pautada na educação moral e cultural eram os objetivos da 

instituição acima investigada. Estes aspectos também foram observados no trabalho de 

Kusminski, Faria e Sarat (2020), ao pesquisar uma instituição da região ao tratar da 

documentação da instituição que expressa em suas atas os modos como a escola concebia as 

festividades e os modos de celebrar os atos civis e os ritos comemorativos que denotavam o 

respeito a pátria, com a “recorrência dos ritos cívicos ao longo do ano letivo e não somente em 

datas como Proclamação da Independência ou República” (p. 413), mas estas atividades se 

estendiam com a realização de desfiles cívicos, gincanas e outras ações decorrentes de um 

contexto político ainda na Ditadura Militar que visava disseminar elementos da cultura nacional 

pautada na regulação dos costumes, na disciplina e no ordenamento social.  

Podemos inferir que as práticas desenvolvidas nestas instituições educativas 

contribuíram para formar o indivíduo e suas concepções acerca das temáticas que o cerca, como 

é o caso do patriotismo, implícito tanto no caso japonês, quanto no brasileiro. Pois, apesar de 

muitas vezes não nos darmos conta, a civilização a qual estamos inseridas/os é parte de um 
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longo processo social ao qual estamos envolvidas/os desde o nascimento, pois o que ocorre é 

que “o código social de conduta grava-se de tal forma no ser humano, desta ou daquela forma, 

que se torna elemento constituinte do indivíduo” (ELIAS, 2011, p. 181), o que é internalizado 

e Elias vai chamar de uma segunda natureza. 

Neste trabalho, recorte de pesquisas em andamento, a proposta é pensar os conceitos de 

processos civilizadores ou do que seria civilizador como elementos da nossa educação ou da 

formação dos indivíduos que estão presentes em todas as figurações, nas quais estamos 

envolvidos em inúmeras redes de dependência e interdependência que fazemos parte. Tais redes 

propiciam, fomentam e instigam as relações de poder existentes entre os indivíduos e estão 

presentes nos seus registros e suas expressões. Uma das percepções por nós apreendida foram 

em documentos institucionais, especialmente se considerarmos que tais documentos são 

construídos por indivíduos assim “[...] nos documentos registrados como nos relatos dos 

entrevistados na instituição, as normas eram claramente impostas, bem como, em aspectos de 

cobrança” (KUSMINSKI; FARIA; SARAT, 2020, p. 414) para com aqueles que as 

frequentavam, e assim as instituições vão exercendo seu poder e ganhando espaço nas inúmeras 

figurações onde a criança precisa transitar. No entanto o poder não é estático ou valor apenas 

de algum, ele está presente com todos, pois no âmbito do que Elias denomina “balança de 

poder”, está no cotidiano das instituições, e o pêndulo sempre se move a favor do mais forte, 

no caso a direção escolar, a coordenação, daqueles que fazem a gestão da instituição.   

 Nesse processo também educativo as crianças aprendem e as relações de poder podem 

ser observadas na autoridade que os adultos exercem sobre estas, designando modelos de 

comportamento que devem ser seguidos, criando estratégias para a submissão de regras, 

impondo um autocontrole aos pequenos, segundo Veiga (2009a, p. 4) “a civilização das crianças 

diz respeito à educação de suas pulsões “[...] quanto mais complexa uma sociedade mais se 

demanda comportamentos guiados pela autocoerção”.  

Sobre o controle e autocontrole, necessário no curso de um processo civilizatório que 

também é social cultural apoiada nas teorias de Elias, Sarat (2012, p. 14) nos diz: 
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Ainda sobre o contexto de controle e autocontrole, é preciso lembrar que na 

atualidade as concepções mais avançadas pretendem que as crianças sejam 

protagonistas na sua educação, entendendo que os processos e espaços 

civilizadores são mediados por diferentes experiências sociais nas quais elas 

participam. As normas que regulam o comportamento das crianças, 
autorregulam as ações e as emoções as formas de expressão no grupo, são 

ações que têm como objetivo final a inserção social dos indivíduos e a 

continuidade geracional, ocorrendo num movimento contínuo ou em 

movimentos de dependência e interdependência no grupo. 

 

 Assim ele não é feito de modo imposto, sem que haja uma parcela de transgressão ou 

participação da criança se considerarmos a atualidade, ou mesmo as sociedades mais complexas 

que exigem também das crianças um alto grau de regulação dos comportamentos. Portanto, é 

uma situação de mão dupla o poder é relacional como o próprio Elias trata ao referir-se a esta 

possibilidade entre pais e filhos, adultos e crianças, em seu texto “A Civilização dos Pais” 

(ELIAS, 2012). Em uma outra pesquisa do nosso grupo em perspectiva de análise Eliasiana 

sobre a educação, a fronteira e suas representações com base na historiografia regional, Ferreira 

(2019, p. 214) afirma que a instituição educativa “[...] no desenvolvimento dos processos 

civilizadores, passou a representar o caráter civilizatório de uma sociedade, pois uma população 

escolarizada é civilizada, mas ela também é produto desses processos”. Ainda em conformidade 

com o autor, a escola passa a se constituir um espaço para a preparação da criança para a vida 

adulta, propondo intervenções pedagógicas com um caráter profissionalizante, marcado pela 

disciplina e com o objetivo de autorregular o indivíduo.  

Assim, Elias vai dizer que nesse movimento processual, as crianças, “vão se tornando 

adultas, individualmente, por meio de um processo social civilizador que varia segundo o estado 

de desenvolvimento dos respectivos modelos sociais de civilização” (ELIAS, 2012, p. 469). No 

caso dos modelos sociais da localidade estudada, a criança, por meio das ações preconizadas 

nas instituições educativas cresce e internaliza os valores sociais estabelecidos que guiarão e 

determinarão o nível de civilidade existente para as próximas gerações e ditando as regras e os 

padrões do que precisa ser observado na continuidade. Esta perspectiva geracional e fronteiriça 

tem sido analisada também em trabalhos docentes ao pesquisarmos a partir das teorias 

Eliasianas as trajetórias de professoras da infância na fronteira de Ponta Porã/PR e Pedro Juan 
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Caballero/PY. Silva (2020), buscou identificar nas memórias docentes aspectos que informam 

como estas professoras trabalhavam condutas para induzir as crianças a realizar determinados 

comportamentos que eram esperados pelos adultos: 

 

[...] retratam algumas relações estabelecidas entre professoras e estudantes 

dentro do espaço educativo, dando a ver que situações como a falta de 

liberdade, os castigos e formas diversas de comportamento evidenciavam 

relações de poder e aspectos característicos ao período sócio-político da 

época, permeando o cotidiano das escolas, algumas práticas docentes e 

influenciando a formação do indivíduo (SILVA, 2020, p. 165). 

 

 

Tais condutas, como privação da liberdade e castigo, levam as crianças a preverem seus 

atos, a treinarem e desenvolverem o que Elias denomina como autocontrole, segundo o teórico, 

“esse autocontrole é instilado tão profundamente desde essa tenra idade que, como se fosse uma 

estação de retransmissão de padrões sociais, desenvolve-se nele uma auto supervisão 

automática de paixões” (ELIAS, 1993, p. 202). Desse modo, o indivíduo aprende a trabalhar/ 

controlar seus impulsos emocionais.  

Estes modelos de identificação das coerções nos processos de escolarização das 

infâncias na região de Dourados, esteve presente e também foi pesquisado por nós na 

investigação de Cruz (2014), na qual ela informa que as práticas de punição foram elemento de 

controle das ações das crianças sempre utilizadas pelos adultos:  

 

Tais práticas eram para gerar vergonha na criança punida, e tinha a função de 

servir como exemplo aos demais, para aprender quais ações deveriam ser 

rejeitadas. Deste modo, podemos apontar a vergonha como uma alteração nos 

mecanismos utilizados para punição no interior da escola e para ter o controle 

(p. 108-109). 

 

Alguns mecanismos destes são bastante eficazes para gerar a formação necessária e 

chegar a um fim desejado. Para Elias (1993), é por meio destes aspectos da convivência social, 

coerção e controle, nos quais os indivíduos estão inseridos durante a infância, que resulta sua 

personalidade, e também sua relação entre o ego, o superego e o controle da libido constituídos 

na infância, portanto “o equilíbrio resultante entre essas instâncias controladoras e as pulsões, 
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em grande variedade de níveis, determina como a pessoa se orienta em suas relações com 

outras” (p. 205), assim as relações na instituição, as interações com as outras crianças e adultos 

são fundamentais na formação da criança. 

As práticas destacadas por meio das pesquisas empíricas fizeram das instituições 

educativas, espaços de formação e civilização das crianças, demonstrando um ideal 

civilizatório, expansionista e militar, especialmente no período pesquisado por nós. 

Incialmente, buscando um modelo de indivíduo que respondesse ao padrão de comportamento 

e educação esperado, de acordo com os preceitos vigentes. Entretanto, podemos inferir que as 

ações advindas do universo adulto na coerção da criança, visava resultados possíveis de 

verificar a curto prazo, pois, os adultos assim como ordenavam também recebiam ordens, tanto 

sociais como profissionais na lida cotidiana. E com a criança não é possível prever os efeitos 

da coerção a longo prazo os efeitos que poderão ocorrer na vida dos indivíduos, Elias (1993, p. 

204) nos ajuda a compreender tal aspecto: “sob o disfarce do que os adultos pensam e planejam, 

as relações que se formam entre eles e os jovens criam funções e efeitos na personalidade destes 

últimos que eles não pretendem e a que mal conhecem”, ou seja, as relações são processuais, 

previstas e organizadas, embora elas não possam ter seus resultados totalmente previsíveis 

portanto são processos e estão em constante transformações. 

Nessa perspectiva, as relações estabelecidas no âmbito das instituições educativas fazem 

parte do processo para internalizar modos e costumes, ao que nos lembra Elias (2011), simples 

atos cotidianos como pentear os cabelos e amarrar os sapatos que são realizados de uma maneira 

quase que automática é parte de um processo no qual a sociedade esteve envolvida ao longo de 

seu processo de desenvolvimento, pois “a ‘civilização’ a qual estamos acostumados a 

considerar como uma posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que 

perguntemos como viemos a possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós 

mesmo estamos envolvidos” (p.70). 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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As pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação e Processo 

Civilizador (GPEPC), nos possibilitam compreender as ações educativas no município de 

Dourados/ MS para formação do indivíduo civilizado. As práticas educativas cotidianas destes 

espaços de formação da infância em diálogo com conceitos Eliasianos propiciam reflexões 

acerca das pretensões, designações e usos de tais práticas, situando a instituição educativa como 

uma figuração social, e, portanto, civilizadora da infância. Assim, o processo de ensino utilizado 

nas instituições educativas determina o modo de agir e pensar dos indivíduos. No caso das 

práticas relativas as instituições de Dourados/MT entre os anos de 1965 a 1975, nossos 

apontamentos vão em direção a uma formação propagada pelos ideais civilizatórios de 

expansão demográfica e política existente no período.  

Compreendemos, que neste movimento tanto a sociedade quanto os indivíduos se 

modificam com o passar do tempo em relação a suas aprendizagens e ensino, transformam os 

seus modos de ser, pensar e seus comportamentos, a contar com as relações de interdependência 

e poder as quais estão envoltos. Deste modo, o processo civilizador segue cegamente o seu 

curso (ELIAS, 1993), em meio as relações e influências sociais. Assim, a luz das teorias de 

Elias pudemos compreender as redes e funções das relações interdependentes e os aspectos de 

civilidade que se encontram presentes nos processos civilizadores do indivíduo, formando o 

que Elias chama de uma Sociedade de Indivíduos.  
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RESUMO 

 

O artigo discute a temática “Tecnologias na Educação: uma analise do ensino de línguas 

estrangeiras no contexto da pandemia, através da teoria elisana. O tema analisa diversos 

aspectos da teoria da socialização comuns ao campo das Ciências Sociais e Humanas, aborda 

particularmente a relação indivíduo e sociedade, mensura a compreensão de fenômenos 

investigativos, objetiva elucidar os conceitos da teoria sociológica de Norbert Elias. O artigo 

se justifica em discorrer sobre a importância das tecnologias digitais no trabalho de docente 

nos tempos emergenciais, da pandemia dacovid-19 em Manaus. Assim, o artigo tem como 

objetivo geral a compreensão das dificuldades do docente no ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras com a utilização de aplicativos e ferramentas tecnológicas para os ensinos 

híbrido e remoto, traz nos seus específicos investigar os processos de ensino-aprendizagem 

de LE por meio das TIC’s explorados em tempos da pandemia COVID- 19, buscando refletir 

sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores no processo de ensino aprendizagem de 

LE com o uso de recursos tecnológicos nos ensinos híbrido e remoto. Os procedimentos 

metodológicos, são os bibliográficos analise livros, teses, artigos, dissertações, teses e 

internet. O aporte teórico é sustentado por Araújo, Bizelli, Moran e Norbert Elias, dentre 

outros que tenham relação com o tema. Portanto o artigo considera que a gestão do 
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conhecimento e a inovação dentro da educação que tange em potencializar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologia na Educação, Pandemia, línguas estrangeiras e ensino- 

aprendizagem. 

  

 

Abstract 

 

El artículo aborda el tema “Tecnologías en la educación: un análisis de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en el contexto de la pandemia, a través de la teoría de Elizabeth. El tema analiza 

varios aspectos de la teoría de la socialización comunes al campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas, aborda en particular la relación entre el individuo y la sociedad, mide la comprensión 

de los fenómenos de investigación, tiene como objetivo dilucidar los conceptos de la teoría 

sociológica de Norbert Elias. El artículo se justifica al discutir la importancia de las tecnologías 

digitales en la labor docente en tiempos de emergencia, de la pandemia dacovid-19 en Manaus. 

Así, el artículo tiene como objetivo general la comprensión de las dificultades del docente en 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras con el uso de aplicaciones y herramientas 

tecnológicas para la enseñanza híbrida y remota, trae en sus especificidades para investigar la 

enseñanza-Procesos de aprendizaje de LE a través de las TIC explorados en tiempos de la 

pandemia de COVID-19, buscando reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los docentes 

en el proceso de enseñanza del aprendizaje de LE con el uso de recursos tecnológicos en la 

enseñanza híbrida y remota. Los procedimientos metodológicos son el análisis bibliográfico de 

libros, tesis, artículos, disertaciones, tesis e internet. El aporte teórico es apoyado por Araújo, 

Bizelli, Moran y Norbert Elias, entre otros que están relacionados con la temática. Por tanto, el 

artículo considera que la gestión del conocimiento y la innovación dentro de la educación en 

términos de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnología en Educación, Pandemia, Lenguas Extranjeras y Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pandemia que atingiu o Brasil provocou milhares de morte tanto na população 

brasileira quanto no restante dos países, a covid-19 transformou a vida de todos. Para frear a 

disseminação do vírus se fez necessário o isolamento social por questões sanitárias, isto 

provocou a suspensão das aulas em todo sistema de ensino público, privado e centros de 

ensino de línguas estrangeiras, no cenário de pandemia não se sabe se o ensino voltará a ser 

normal. 
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Assim, em todos os países docentes trabalham para se adaptar nova rotina sem aulas 

presenciais com uso de recursos tecnológicos. Segundo Elias (1993, p. 212), a “tecnologia” 

não é a causa da mudança dos comportamentos as mudanças específicas na maneira de como 

as pessoas se prendem umas as outras modela a personalidade de uma maneira civilizada. 

Mediante essa nova e repentina realidade, muitos docentes têm encontrado 

dificuldades para conseguir utilizar as Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs, 

que é o conjunto de instrumentos e ferramentas por meio dos quais será possível colocar em 

prática os ensinos remoto e híbrido. Para essa nova reconfiguração organizacional na 

educação se mensura o pensamento elisiano pela actualidade, para se compreender o mundo 

como complexo, paradoxal de dimensões e incertezas, estas relações sociais são explicadas 

como perspectiva de uma teia de complexas interdependência. Para Elias, 

 
Qualquer ser humano “está, de facto, durante toda a vida, fundamentalmente 

orientado para os outros homens e dependente deles. O tecido das interdependências 
entre homens é aquilo que os liga uns aos outros. São elas que constituem o núcleo 

daquilo que se designa aqui como figuração – uma figuração de homens orientados 

uns para os outros” (ELIAS, 1989, p.45). 

 
Como um dos pontos centrais no pensamento elisiano, rede e teia dão lugar à teoria 

central da sociologia que se torna um fundamento teórico para compreender as configurações 

da sociedade. No caso do ensino das Línguas Estrangeiras o artigo busca analisar como está 

sendo as práticas educacionais dos docentes para atender os discentes no contexto da covid- 

19. 

 
Num mundo em profunda transformação a educação precisa ser muito mais flexível, 

híbrida, digital, ativa, diversificada. Os processos de aprendizagem são 

múltiplos,contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e abertos, 

intencionais e não intencionais. Hoje há inúmeros caminhos de aprendizagem 

pessoais e grupais que concorrem e interagem simultânea e profundamente com os 

formais e que questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições 

educacionais (MORÁN, 2017, p. 23). 

 
 

Neste mundo em profunda transformação a educação precisa ser adaptável, dinâmica, 

híbrida, remota, presencial, ou seja, precisa ser diversificada. Os processos de aprendizagem 

são múltiplos e através do ensino remoto ou híbrido é possível ver-nos, ouvir-no interagirmos, 
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e ao mesmo tempo facilitar a locomoção dos alunos, uma vez que ele pode tranquilamente 

acompanhar as aulas até mesmo através do seu celular, tablet, sem precisar sair de sua 

residência. Para Henz (2014, p.3) todos os sujeitos são participantes e caracterizam-se como 

coautores e construtores de conhecimentos e práticas que sirvam para intervir nos problemas 

levantados, refletindo e analisando sobre como se dão as diferentes relações e interações na 

práxis educativa escolar e na sociedade. 

 

1.1. A importância de se estudar línguas estrangeiras 

 
 

Na atualidade para a sociedade, o conhecimento de línguas estrangeiras é um 

diferencial que amplia as possibilidades e oportunidades no mercado de trabalho, Norbert 

Elias aponta que a sociedade constitui-se como um dos elementos essenciais de uma estrutura 

organizacional cujas atuações demonstram-se de diversas formas de interrelacionamentos e 

entrelaçamentos sociais e que esta jamais poderá agir individualmente. 

 
Uma das grandes controvérsias de nossa época desenrola-se entre os que afirmam 

que a sociedade, em suas diferentes manifestações - a divisão do trabalho, a 

organização do Estado ou seja lá o que for -, é apenas um "meio", consistindo o "fim" 

no bem-estar dos indivíduos, e os que asseveram que o bem-estar dos indivíduos é 

menos "importante" que a manutenção da unidade social de que o indivíduo faz parte, 
constituindo esta o "fim" propriamente dito da vida individual. Acaso já não 

equivaleria a tomarmos partido nesse debate o fato de começarmos a procurar 

modelos para compreender a relação entre indivíduo e sociedade nas relações entre 

os tijolos e a casa, as notas e a melodia, a parte e o todo? (ELIAS, 1994, pag. 17). 

 

 

Nesse mesmo caminhar Norbert Elias demonstra que entre estas concepções existentes 

a uma convergência acerca da falta de modelos conceituais para consistir na elaboração do 

aprendizado de línguas estrangeiras. Nessa perspectiva, o incentivo e o estímulo para o 

aprendizado de idiomas devem ocorrer sempre e desde cedo, por parte da escola e das famílias, 

para que crianças e adolescentes tenham interesse e consciência da importância do estudo de 

línguas estrangeiras para sua formação. 
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[...] ao estudar uma língua estrangeira, o estudante entra em contato com outra 

cultura, o que contribui para que ele conheça aspectos culturais diferentes daqueles 

presentes na sua comunidade. Isso pode levar o estudante a um processo de reflexão 

acerca do outro e de si próprio. Afinal, o mundo social do estudante brasileiro é 

influenciado por aspectos econômicos, políticos e culturais das sociedades de outros 
países. (LIMA, 2009, p.27). 

 

 

 Para Elias (1994, pag.16) a busca para a compreensão de aspectos mais 

significativos que se fazem presente entre sociedade e indivíduo, evidencia: "[...] como é que 

eles formam uma "sociedade" e como sucede a essa sociedade poder modificar-se de 

maneiras específicas, ter uma história que segue um curso não pretendido ou planejado por 

qualquer dos indivíduos que a compõem." Neste sentido a escola proporciona para as crianças 

uma rica experiência de aprendizagem da língua estrangeira, especialmente para as crianças 

que não tiveram oportunidade de vivenciar esse tipo de estudo no seu meio familiar. 

 Para se introduzir o conhecimento de ensino de línguas estrangeiras para os alunos o 

professor, antes de tudo deve respeitar seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, 

Libâneo (1998, pag. 29) afirma que o professor medeia à relação ativa do aluno com a matéria, 

inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, nesse sentido o conhecimento de mundo 

ou o conhecimento prévio do aluno tem de ser respeitado e ampliado. 

Analisando o desenvolvimento de línguas estrangeiras como suporte de melhoramento 

profissional, se pode citar, que este aprendizado, se refere a um processo relacional, que vai 

inspirar o docente a compreender os movimentos de organização da constituição social do 

saber do discente sobre a disciplina proposta, o que tange em ser uma expressão de um 

processo, de uma relação entre essas forças. 

 
O surgimento de uma nova ocupação, portanto, não se deve a um desses dois fatores 
especificamente, mas à interação de ambos. É essencialmente um processo de 

tentativa e erro no qual as pessoas procuram combinar técnicas ou instituições e 

necessidades humanas. Todo passo nessa direção é efetuado por indivíduos (sic). 

O processo como tal, a gênese e o desenvolvimento de uma profissão ou de 

qualquer outra ocupação, é mais que a soma total de atos individuais – tem seu 

modelo próprio. (ELIAS, 2006, p.89-90). 
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Essas forças se tornam mais compreensíveis quando houver a necessidade social do 

exercício dessa atividade, será melhor apreendido se for encarado como uma “imagem 

reticular”, como uma rede de relações humanas interdependentes. Elias explica como esse 

processo ocorre, 

 
Tomemos, por exemplo, uma forma relativamente simples de relação humana, a 

conversa. Um parceiro fala, o interlocutor retruca. O primeiro responde e o segundo 

volta a replicar. (...) As idéias (sic) de cada um dos parceiros podem mudar ao longo 

da conversa. É possível, por exemplo, que eles cheguem a um certo acordo no correr 

da conversação. Talvez um convença o outro. Nesse caso, alguma coisa passa de um 

para o outro. (...) A característica especial desse tipo de processo, que podemos 

chamar de imagem reticular, é que, no decorrer dele, cada um dos interlocutores 

forma idéias (sic) que não existiam antes ou leva adiante idéias (sic) que já estavam 
presentes. Mas a direção e a ordem seguidas por essa formação e transformação das 

idéias (sic) não são explicáveis unicamente pela estrutura de um ou outro parceiro, e 

sim pela relação entre os dois. E é justamente esse fato de as pessoas mudarem em 

relação umas às outras e através de sua relação mútua, de se estarem continuamente 

moldando e remoldando em relação umas às outras, que caracteriza o fenômeno 

reticular em geral. (ELIAS, 1994a, p.29). 

 

 

O educador de lígua estrangeira deve relacionar a teoria e a prática como elementro de 

reflexão sobre o seu papel na constituição do conhecimento de seu discente e principalmente 

como vai desenvolver seu trabalho, para levar seus discentes a serem lideres de si mesmo para 

se tornarem questionadores onde estes se tornem cidadões que faram diferença no mundo. Esse 

processo para Elias dão forma e figurações sociais vistas nas cadeias de interdependência , na  

pag. (202 do livro Processo Civilizador 2) Elias cita que o constante autocontrole a qual o 

indivíduo agora o indivíduo agora está cada vez mais acostumado procura reduzir os constrates 

e mudanças súbidas de conduta e a carga efetiva de toda auto-expressão. 

Hoje com a mudança da forma como estão sendo elaboradas as aulas devido a covid-

19, o educador teve que se reinventar trazer para sua atuação a tecnologia como fonte de auxilio 

educacional, o conceito de inovação se tornou sinômimo de investimento educacional. As 

escolas tiveram que viveciar uma metamorfose na sua praxis. Segundo Elias (1993, pag. 195) 

o estudo desses macanismos de integração,  é relevante para compreensão do processo 

civilizador. A sociedade atual vem se estruturando, a inovação na educação e no processo de 
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aprendizagem, vem reorganizando o indivíduo na sociedade, esse indivíduo vem se adaptando 

a nova realidade que foi gerada por meio do coronavírus. 

 

2. Os impactos negativos e positivos da Pandemia na educação  

 
O isolamento social e a suspensão das aulas, que obrigou os alunos a estudarem em casa,  

mostrou que a maioria dos pais não estavam acompanhando o processo de aprendizagem de 

seus filhos, o que leva a uma reflexão para toda comunidade escolar. Além disso foi possível 

diagnosticar a desigualdade social de acesso as tecnologias, muitos alunos não possuem um 

dispositivo eletrônico com conexão de  internet, enquantos ouros possuem esse dispositivo, 

conseguem dar continuidade ao seu processo de aprendizagem.   

 
[...] a percepção do isolamento do indivíduo, que como ego pensante dentro de sua 
própria cabeça, confronta todo o mundo externo, é algo debilitada pela ideia de Deus. 

Na Sociologia moderna, a mesma experiência básica tem expressão teórica no ego 

atuante, que confronta as pessoas 'externas' como 'outras'. À parte, a monadologia 
leibniziana, dificilmente se encontra na tradição filosófico-sociológica um único 

enfoque do problema que parta da base de uma multiplicidade de seres humanos 

(ELIAS, 2011, pag. 231). 

 
O isolamento social e a mudança de hábitos de higiene se fez necessario para evitar o 

crescimento de contaminação do coronavírus, Goudsblom (2003: 154) argumenta que o 

impacto das epidemias deve ser pensado no contexto do processo civilizador. O medo de se 

contaminar com o coronavírus dentro do processo civilizador é essencial, o receio fora dos 

limites do outro ou dos outros, faz o indivíduo pensar no seu Eu, que na Sociedade dos 

Indivíduos, surge como a autoconsciência formada a partir do controle dos instintos.  

 

[…] a autoconsciência de pessoas que foram obrigadas a adotar um grau elevadíssimo 
de refreamento, controle afetivo, renúncia e transformação dos instintos, e que estão 

acostumadas a relegar grande número de funções, expressões instintivas e desejos a 

enclaves privativos de sigilo, afastados do olhar do “mundo externo”, ou até aos 

porões de seu psiquismo, ao semiconsciente ou inconsciente. Numa palavra, esse tipo 

de autoconsciência corresponde à estrutura psicológica estabelecida em certos 

estágios de um processo civilizador [...] Em seu reflexo teórico, eles aparecem como 

um abismo existencial e um eterno conflito entre individuo e sociedade (ELIAS, 1994, 
pag. 32). 
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 Esse processo se refere a uma transformação cultural à medida que os professores, os 

consumidores dessa nossa forma de ensinar, são incentivados a procurar novas informações e 

assim, criar novas conexões com estes conteúdos de mídias. Santaela (2008, p. 113),  

 
Documentos em forma de textos, imagens, sons e vídeos reproduzidos com auxílio de 
softwares e hardwares dos computadores foram um dos motores da (r)evolução 

tecnológica contemporânea, produzindo mudanças sociais e outros hábitos nos quais 

todos podem ser autores e emissores no compartilhamento de projetos e ideais no 

modelo todos-todos. Os sites passaram a compor o cotidiano dos internautas, que 
navegam pelo ciberespaço com movimentos livres, toques e clicks dos mouses, no 

intermédio harmônico entre os sistemas lineares e não lineares dos espaços de 

conversas textuais, sonoras e visuais na produção de culturas. 

 
Para os professores, a educação digital traz uma diversidade de possibilidades e metodos 

inovadores a serem aplicados no processo de aprendizagem. A Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC estipula os parâmetros que o ensino deve seguir em todo território brasileiro. 

A nova BNCC indica em uma de suas competências socioemocionais a cultura digital, na qual 

reforça a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação. 

 

3. Análise e discussões 

 
O artigo analisa como a familia-escola está se comunicando perante a pandemia, mostra 

como está sendo feito o desenvolvimento da educação bilígue, destaca que os recursos 

tecnologicos se mostram relevantes para que o ensino possa seguir o ano letivo, apesar do 

distânciamento social. Mostra em sua contextualização, que as ferramentas digitais possibilitou 

as instituições a proseguirem com o processo de ensino e aprendizagem e como essas práticas 

tornam o processo do Ensino Belígue, mais significativo e proficiente dentro da modalidade 

híbrido e remoto.  

No cenário da pandemia podemos analisar a forma que o grupo social, familia, estado 

educa, em relação aos comportamentos e a absorção do conhecimento acumulado. A 

aprendizagem de alguns comportamentos e o desconsiderar de tantos outros, origina-se 

https://www.englishstars.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular-ensino-de-ingles/


9 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

principalmente das interações da própria dinâmica do crescimento humano em duas instituições 

tradicionais, a família e a escola.  

 

A mobilidade das pessoas no sentido espacial e social aumenta. Seu envolvimento 

com a família, o grupo de parentesco, a comunidade local e outros grupos dessa 
natureza, antes inescapável pela vida inteira, vê reduzido. Elas têm menos necessidade 

de adaptar seu comportamento, metas e ideias à vida de tais grupos ou de se identificar 

automaticamente com eles. (ELIAS, 1994a, p.102). 

  

Apesar da covid-19, o aprendizado da lígua belígue mostrou-se porpício, o que veio 

possibilitar o desenvolvimento de novos saberes adequados às demandas dos novos tempos de 

pandemia, os professores foram grandes motivadores na busca de estratégias em um formato 

digital para aplicação de suas aulas. Essas “configurações” (ELIAS, 1980) que se estabelecem 

no contexto educacional fazem-se necessárias, tendo em vista o potencial educativo das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e suas possíveis transformações. 

 A mudança das aulas presenciais para remotas e híbridas, trousse um desenvolvimento 

gradual, nas mais deferentes áreas do conhecimento e com significativo diversos mesclando 

ações pedagógicas inovadoras, adaptando rotinas, métodos, abordagens, atividades, linguagem, 

avaliações e até mesmo os modos de interação professor-aluno e aluno-aluno, através da 

tecnologia.  

 Norbert Elias, descreve que a problemática do desenvolvimento ocorre de forma 

distinta, olha a transformação da sociedade pela ótica de longa duração. Para Lucena e Pinheiro 

(2016, p.33) as bases dos estudos de Elias fornecem aportes “para compreender a lógica interna 

da dinâmica social, as relações de poder, de força e as interdependências que contribuem para 

configurar e dar sentido à realidade”.  

Gebara (2005, p.4) acrescenta que “o desenvolvimento tecnológico não poderia ter se 

desenvolvido sem processos de organização social imbricados, meios para trocar informação, 

coordenação de atividades, percepção de intenções e interesses dos outros”. 
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4.Considerações 

 

Essa temática considera que diante do contexto da pandemia, o ensino da educação 

bilígue a distância tornou-se primordial na difusão de conhecimentos, a metodologia de ensino 

foi adaptada para o ambiente on-line, onde professores e alunos tiveram que se ajustar à nova 

realidade de ensino. A matriz curricular, estabeleceu um novo mapeamento coerente para a 

aprendizagem bilígue dando a continuidade a linha do raciocínio empregada antes da 

paralização.  

 Os professores se depararam com universo digital, a educação on-line tem suas 

particularidades, assim, esses educadores, devem compreender que a “tecnização” educacional 

deve ser engendrado por um conjunto de fatores interdependentes que envolvem políticas 

públicas, econômicos, de formação inicial e continuada de professores. 

 O sistema educacional, procurou novas formas de ensinar com base na gestão de novas 

tecnologias, para poder dar continuidade a aprendizagem dos alunos, remediando assim, o 

impacto trazido pela pandemia. Portanto nesse cenário da pandemia, foi necessário pensar, em 

novas práticas educacionais elaborando um plano educacional de ação pedagógico em tempos 

de COVID-19 de acordo com a realidade de cada segmento, em regime de excepcionalidade e 

temporalidade, durante essa fase de isolamento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Uma História dos Costumes. Trad. Ruy Jungmann. 2a. 

ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

 

ELIAS, Norbert (1989) [1939]), O Processo Civilizacional, Vol. I., II., Lisboa: Publicações 

Dom Quixote. 

 

ELIAS, Norbert. (2011), O processo civilizador, vol 1: Uma História dos Costumes. – 2ª ed. 

– Rio de Janeiro: Zahar. 

 

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994a. 

 

ELIAS, Norbert. Envolvimento e alienação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

 

ELIAS, Norbert. Escritos e ensaios 1: Estado, processo, opinião pública. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2006. 

 

ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Tradução de Ruy Jungmann. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1993, 2v. 

 

ELIAS. NORBERT. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar. (1994). 

 

GEBARA, Ademir. Tecnologia e História: Johan Goudsblom e Norbert Elias. In: Anais... IX 

Simpósio Internacional Processo Civilizador: Tecnologia e Civilização. Ponta Grossa, 2005. 

 

GOUDSBLOM, Johan. “Public health and the Civilizing Process”. In: Dunning, Eric and 

Mennell, Stephen (orgs). Norbert Elias, volume III. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 

Publications, [1986] 2003.  

 

HENZ, Celso. Círculos Dialógicos Investigativo-Formativos: pesquisa-formação 

permanente de professores. VIII Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire: por uma 

Pedagogia dos direitos humanos. Anais. Bento Gonçalves: IFRS: 2014. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

LIMA, D. C. de. Ensino e aprendizagem de língua inglesa – conversas com especialistas. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 



12 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

LUCENA, Ricardo de F.; PINHEIRO, Mariza de O. O compêndio de pedologia e processos de 

civilidade da meninice: pedagogia e corpo. Educação e Fronteiras On-Line, vol.6, n. 18, 

set./dez., 2016. 

 

MORAN, José. Metodologias ativas e modelos híbridos na educação. In: YAEGASHI, 

Solange e outros (Orgs). Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, 

aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p.23-35. Disponível em: 

http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2018/03/Metodologias_Ativas.pdf.Acesso 

em: 08 dez. 2020. 

 

SANTAELA, L. Da cultura de massa às interfaces na era digital. Revista Faced, Salvador, 

n.14, p.105-118, jul/dez,2008. Disponivel em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1185/1/2657.pdf. Acesso em:24 janeiro.2021. 

http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2018/03/Metodologias_Ativas.pdf.Acesso
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1185/1/2657.pdf


A MULHER E/ NO TRABALHO:  PODER E EMANCIPAÇÃO  

(UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA FIGURACIONAL) 

 

THE WOMEN AND/ AT WORKING: POWER AND EMANCIPATION 

(AN ANALYSIS OF THE FIGURATIONAL PERSPECTIVE) 

 

       Vanessa Pereira Araújo1 

Gláucio Campos Gomes de Matos2 

 

RESUMO 

 

A mulher por muito tempo esteve sobre o domínio do poder patriarcal. Com o advento da revolução 

industrial e  I e II Guerras Mundial, se insere no mercado de trabalho, desencadeando um processo de 

emancipação de suas atividades especificamente domésticas para disputar uma posição nas funções que 

antes eram exclusivamente masculinas. Destaca-se a mulher nessa perspectiva macro até chegar ao 

Amazonas, onde ela desenvolvia atividades no ambiente rural e com a implantação do Polo Industrial de 

Manaus, é atraída com a promessa de prosperidade, mudança radical na qualidade de vida, então ela migra 

para a capital do Estado, assumindo posições laborais nas indústrias. O objetivo é destacar a mulher no 

mercado de trabalho e sua busca pelo equilíbrio do poder. O trabalho é de ênfase qualitativo, de revisão 

bibliográfica e o aporte teórico de Norbert Elias. Ressalta-se que  embora existam leis trabalhistas que 

amparam as mulheres, elas ainda não estão totalmente emancipadas, pois as leis existem, mas na prática, 

por vezes, não são cumpridas. 

 

Palavras-chave: Mulher. Figuração. Poder. Trabalho. 

 

 

ABSTRACT 

 

The women have long been in the grip of patriarchal power. With the advent of the industrial revolution 

and World War I and II, it entered the labor market, triggering a process of emancipation from its 

specifically domestic activities to compete for a position in functions that were previously exclusively 

male. The woman stands out in this macro perspective until she reaches Amazonas, where she developed 

activities in the rural environment and with the implantation of the Manaus Industrial Pole, she is attracted 

with the promise of prosperity, a radical change in the quality of life, so she migrates to the capital of the 

State, assuming work positions in the industries. The goal is to highlight women in the job market and 

their search for a balance of power. The work has a qualitative emphasis, a bibliographic review and the 

theoretical contribution of Norbert Elias. It is noteworthy that although there are labor laws that support 

women, they are not yet fully emancipated, because the laws exist, but in practice, sometimes they are not 

enforced. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XXI deparamos com uma mulher emancipada ou na busca de sua emancipação 

e independência, responsável pelo seu próprio destino, porém ainda é um ideal a ser conquistado e os 

avanços de hoje, mostram que  nem sempre foi assim. A história nos permite entender como a mulher 

chegou ou busca essa emancipação como alguém que contribui ativamente para renda familiar. 

 

Para Hobsbawm: 

As condições da vida mudam e mesmo o  padrão da existência feminina não permanece igual, 

através das gerações, conquanto dificilmente se possa esperar transformações extraordinárias no 

decorrer de um período de cinquenta anos, exceto as resultantes de catástrofes climáticas ou 

políticas, ou do impacto do mundo industrial. (HOBSBAWM, 2012, p. 175). 

 

As mulheres deixaram de ser apenas meras donas-de-casa e passaram a ser não somente mãe, 

esposa e também operária, entre outras das mais diversificadas profissões, ocupando um cenário que 

antes era somente pertecente ao mundo masculino (D’ALONSO,  2008). 

Com o advento da Revolução Industrial a mulher passa a vender sua força de trabalho por um 

determinado tempo, onde ela deixa de fazer parte apenas do ambiente doméstico, para exercer papel de 

profissional. Com a inserção da mulher no mundo do trabalho, ela não deixou de cuidar da casa e da 

família, ela também assumiu o papel de profissional. Desde então, a mullher tem que administrar seu 

tempo de acordo com as figurações nas quais está inserida. Em casa ela exerce o papel de mãe, e no 

trabalho ela exerce suas funções profissionais, estando numa situação de poder equilibrado ou 

desequilibrado. Essa distribuição de poder é diferente, pois em casa enquanto mãe, ela exerce um poder 

sobre os filhos e família, mas enquanto profissional, ela pode estar numa posição de poder inferior a sua 

chefia ou na posição de chefa, detentora do poder. Essa dinâmica de poder imbricadas às figurações nos 

remete a Elias (1980, p. 81) ao enuciar que “o poder não é um amuleto que um indivíduo possua e outro 

não; é uma característica estrutural das relações humanas – de todas as relações humanas”, portanto o 

poder está inserido de maneira estrutural em todas as relações humanas. 

Campos (2010, p. 44) nos revela, que “as mulheres a partir de meados do século XIX, foram cada 

vez mais deixando o confinamento de seus lares para empregarem-se como assalariadas nas indústrias e 

oficinas”, nos fazendo entender, que nesse espaço de trabalho, a mulher se encontrava sob a força do 

poder.  

A partir do século XXI a mulher avança como profissional assumindo funções que antes eram 

exercidas somente por homens, inclusive cargos de lideranças, conforme observam Baylão e Schettino  

(2014, p. 4), “podemos acompanhar cada dia mais nas lideranças de grandes empresas e em profissões 

técnicas mulheres ganhando espaço”, que indicam mudanças na relação de poder. 



A mulher moderna tornou-se chefe de sua própria vida, deixando de ser apenas uma parte da 

família.  E isso se deu em função de sua participação no mercado de trabalho, que foi conquistado através 

de um nível de escolaridade mais elevado, fazendo com que aumentasse seu nível de conhecimento 

técnico e científico.  

 A proposta do artigo é destacar a mulher, especificamente a amazonense, a realidade atual 

enquanto trabalhadora,   quer esteja inserida nas complexas figurações do mercado de trabalho, quer 

assumindo as funções diversificadas no lar:  de esposa, companheira ou mãe.  

O artigo é de ênfase qualitativo, pesquisa bibliográfica e o aporte teórico de Norbert Elias, o qual 

nos permite entender o conceito de figuração: “os seres humanos, em virtude de sua interdependência 

fundamental uns dos outros, agrupam-se sempre na forma de figurações específicas” (ELIAS, 2006, p. 

26).  

Nesse entendimento a mulher ampliou suas redes de interdependências funcionais, exercendo o 

papel de mãe/doméstica/lar e na diversidade de funções que o mercado de trabalho proporciona.  

No caso das amazonenses, que teve influência do desenvolvimento industrial surgido na Europa, 

foi se inserindo gradativamente e depois de forma mais rápida no mercado de trabalho, e hoje assumem 

papéis de executiva, diretoras e outras funções que a deixam numa posição de poder mais desequilibrado.  

Hoje como emanciapadas ou buscando cada vez mais sua emancipação, executam com excelência 

desde atividades domésticas à atividades que antes eram tidas como masculinas, as mulheres dão provas 

de serem capazes de cuidar dos seus próprios destinos, ocupando funções profissionais nas diversas 

figurações que se inserem.  

 

1 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  E A MULHER 

 

A Revolução Industrial inicou no século XVIII, na Inglaterra e trouxe consigo uma aceleração do 

crescimento através da transformação econômica e social. O trabalho manual foi substuído pelo 

mecanizado das indústrias, onde há uma divisão racional de trabalho que levam a produção em massa, 

consequentemente reduzindo o custo do produto. (HOBSBAWM, 2000). 

Antes dessa revolução econômica, conhecida também como pré-industrial (HOBSBAWM, 2012) 

as famílias viviam no campo, tinham a  agricultura como meio de subsistência, em consequência disso, 

era praticamente impossível separar as funções familiares do trabalho, até porque na maioria das vezes 

essas atividades eram executadas no mesmo ambiente.  

Foi praticamente inevitável que os padrões de vida houvessem se transformado com o avanço das 

indústrias, e durante esse processo de Revolução Industrial podemos  destacar duas fases de 

transformações que ocorreram no cotidiano das mulheres. 



O primeiro aspecto que sofreu essa tranformação foi a produção doméstica no qual Hobsbawm 

(2012) chamou de “proto-industrialização”, onde havia uma combinação de produção doméstica aliada 

a uma produção externa, oferecendo às mulheres da zona rural um ganho de renda independente do seu 

esposo, em contrapartida elas continuavam supervisionando a casa e os filhos. (HOBSBAWM, 2012). 

Em meados do século XIX, as proto-indústrias foram vitimadas por indústrias maiores, indústrias 

essas que utilizavam maquinário em seus processos produtivos e dessa forma produziam em grande 

escala, Hobsbawm destaca:  

 

Essas  indústrias, conhecidas como de “exploração máxima”, chegaram a expandir-se sob certas 

circunstâncias, com o auxílio da nova mecanização em pequena escala (especialmente a máquina 

de costura) e de uma força de trabalho notoriamente mal paga e explorada. HOBSBAWM (2012, 

p. 176). 

 

No percurso histórico, se observa, à medida que o trabalho artesanal vai sendo substituído pelo 

mecanizado, a estrutura de produção doméstica torna-se precarizada, fincando inviável continuar sendo 

um empreendimento familiar. Dessa forma surge um segundo efeito da industrialização em relação à 

posição feminina, no qual revolução econômica trouxe consigo mudanças nos padrões das trabalhadoras, 

a mulher sai do ambiente doméstico e faz uma separação da casa e local de trabalho. Uma vez, que a 

mulher separa casa e trabalho, ela precisa se adequar a uma nova rotina, saindo para trabalhar no início 

do dia e retornando para seu lar no final do dia, com isso surge uma nova economia, onde a mulher passa 

a participar ativamente para a renda familiar.  

Essa separação, trouxe um padrão de divisão sexual-econômica, onde a mulher passou a assumir 

um papel de trabalhadora  fora do ambiente doméstico, mas tinha que gerenciar os afazeres domésticos 

e conciliá-los juntamente com seu trabalho (HOBSBAWM, 2012), exercendo a figuração de dona-de-

casa dentro do seu lar e trabalhadora no seu ambiente de trabalho. 

Hobsbawn ( 2012, p. 179) destaca, que com a inserção da mão de obra feminina nas fábricas, 

“tornou-se óbvia a mudança na posição e nas expectativas sociais das mulheres durante as últimas 

décadas do século XIX”, pois mudou significativamente a história no mundo contemporâneo, e o 

“trabalho, fora de casa, constituiu um importante mediador” (TEIXEIRA, 2009, p. 237) permitindo que 

a mulher exercesse atividades fora do ambiente doméstico e ocupando atividades que lhes são cabíveis 

e até mesmo conquistando ocupações que antes eram tidas exclusivamente como masculinas. 

 

2 POLO INDUSTRIAL DE MANAUS E O ÊXODO PARA TRABALHAR NAS FÁBRICAS 

 

O Polo Industrial de Manaus possui um modelo de desenvolvimento baseado na atração de 



investimentos externos via concessão de incentivos fiscais3 através da Zona Franca de Manaus e esses 

incentivos acabam compensando o fator logístico. Além dos incentivos fiscais, Manaus possui uma 

reserva de mão de obra barata e qualificada que atende à demanda das indústrias (BRITO, 2019). 

Com a decadência do período da borracha, a economia no Amazonas ficou estagnada, em 

consequência desse fato (SERÁFICO, 2005) o deputado Francisco Pereira da Silva viu a necessidade de 

encontrar novas soluções para a economia local e foi nesse momento que ele criou o Projeto de Lei n° 

1.310, de 23 de outrubro de 1951, no qual foi proposto a criação de um porto franco em Manaus. Através 

desse projeto o deputado Maurício Joppert converteu-o na Lei n° 3.173, de junho de 1957, transformando 

o porto franco em  Zona Franca de Manaus, sendo que a Zona Franca só entra efetivamente em vigor, em 

28 de fevereiro de 1967 através do Decreto-Lei n° 288, ou seja, 10 anos depois da criação do franco. 

Conforme destaca Seráfico (2005), a criação da Zona Franca de Manaus foi justificada pela ditadura 

militar de que havia necessidade de ocupar uma região despovoada, mas para isso era necessário criar 

meios de vida e infraestrutura que atraíssem capital nacional e estrangeiro, além da mão de obra. O 

objetivo do projeto Zona Franca de Manaus era criar uma rentabilidade econômica que proporcionasse a 

integração da região Norte ao resto do Brasil, pois, a Amazônia era reconhecida internacionalmente por 

seu subdesenvolvimento em relação ao Sul e Sudeste do país. 

Na década de 70, com a chegada e instalação de grandes empresas, como a Semp Toshiba, Moto 

Honda, Philips, Sharp, Yamaha e Evadin  (BRITO, 2019), os manauaras deixaram a produção extrativista 

e passaram para um novo tipo de produção agora no trabalho fabril, ou seja, eles são inseridos em novo 

modelo de trabalho. Quem vinha da zona rural,  tinha que adaptar-se a um rígido controle de tempo em 

prol de uma escala de produção e o trabalho ao ar livre por um trabalho em um ambiente fechado e cheio 

de regras (BRITO, 2017). 

Diante disso, o “tempo” do manauara e do amazônida mudou, pois no lugar da produção extrativista, 

surgiu um novo modo de produção, que se dava no ambiente fabril, onde cada minuto de trabalho é 

computado, para que ele produza cada vez mais. A coação do tempo do relógio passa a fazer parte rotina 

diária desses trabalhadores, é o que se confirma nas palavras de Elias (1998): 

 

Nessas sociedades, o tempo exerce de fora para dentro sob a forma de relógios, calendários e outras 

tabelas de horários uma coação que se presta eminentemente para suscitar o desenvolvimento de 

uma autodisciplina nos indivíduos. Ela exerce uma pressão relativamente discreta, comedida, 

uniforme e desprovida de violência, mas que nem por isso se faz menos onipresente, e à qual é 

impossível escapar. (ELIAS, 1998, p. 22) 

                                                
3 Entre os incentivos fiscais concedidos, se destacam:  a redução de até 88% do Imposto de Importação (II) sobre 
os insumos destinados à industrialização; isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); redução de 
75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, inclusive adicionais de empreendimentos classificados como 
prioritários para o desenvolvimento regional; e isenção da contribuição para o PIS/ PASEP e da COFINS nas 
operações internas na Zona Franca de Manaus. 



 

No início da implantação do Distrito Industrial a mão de obra passou a ser um dos grandes 

problemas enfrentados pelos empresários, porque faltava qualificação para os cargos técnicos e de 

liderança, em consequência disso, tinha-se que contratar mão de obra do sul do país, e para atrair essa 

mão de obra era necessário oferecer salários mais elevados, benefícios que fossem atraentes para essa mão 

de obra qualificada. Consequentemente durante esse período de instalação das fábricas entre as décadas 

de 70 e 80 o Polo Industrial de Manaus não requeria qualificação da mão de obra local, logo, os cargos de 

técnico, surpevisão e gerência, eram exercidos por pessoas de outros estados (BRITO, 2019). 

Todavia, aos trabalhadores locais restavam apenas funções de “chão de fábrica”4, como montador, 

calibrador, testador, etc., pois, são funções que não necessitam de conhecimento técnico, qualificação e 

muito menos experiência anterior. 

Brito (2019) destaca, que desde o início do Polo Industrial de Manaus até os dias atuais, maior parte 

das contratações para o “chão de fábrica” é a mão de obra feminina, uma vez que para a indústria é 

vantajoso contratar mulheres solteiras, porque além de elas receberem salários inferiores aos dos homens, 

a mulher se encaixa mais na linha de montagem, devido ao fato de ser mais minuciosa, tem mais 

responsabilidades, geralmente não bebe, é mais temerosa às leis, à greves. Durante as décadas de 70 e 80  

era comum as indústrias divulgarem vagas como pré-requisitos de serem solteiras, entre 17 e 25 anos, ou 

seja, sem filhos, porque os empresários não queriam mulheres com filhos. 

Para Lima (2009) o espaço fabril amazônico, sobretudo, as indústrias de eletroeletrônicos, é 

composto em sua maioria por mulheres e Silva (2017) complementa que no setor de montagem de 

produtos, os trabalhos são manuais, monótonos, sem criatividade e mecanizados. 

A justificativa é de que além de ser uma mão de obra mais barata, a mulher por ser mais delicada é 

indicada para trabalhos manuais como os das linhas de montagem, Silva (2017) informa que os gerentes 

industriais reconhecem que a mulher tem um desempenho superior ao do homem na indústria de 

eletroeletrônica, mas por exercerem funções que não exigem conhecimentos técnicos, sem criatividade e 

mecanizados recebem um salário inferior aos dos homens e enfrentam dificuldades de ascensão a cargos 

de maior hierarquia. 

 

3 A MULHER NO TRABALHO 

 

As transformações sociais e políticas que a revolução econômica trouxe não ficaram restritas 

somente ao campo político  e social, (TAVARES e BARBOSA, 2015) elas provocaram uma ruptura no 

                                                
4 Local onde fica o processo produtivo. 



modelo familiar, afetando o padrão de comportamento de homens e mulheres, rompendo a divisão 

conservadora dos papéis dos cônjuges quanto às mais diversas atividades domésticas e profissionais. Para 

Hobsbawm (2000) essa revolução destruiu os antigos estilos de vida, transformando as rotinas familiares 

a ponto de torná-las irreconhecíveis, no qual as relações de poder se modificam. 

 Tais transformações que afetam o mundo, atinge também a mulher amazonense, que antes da 

industrialização executava um trabalho extrativista, ela estava inserida em um (NINA, 2014) universo de 

afazeres, no qual dividia o espaço rural amazônico, com as figurações de educadora, mãe, companheira e 

trabalhadora. Lembrando que  este fato não ocorre somente no interior da Amazônia, ele pode ser 

observado em diferentes partes do mundo. 

 Segundo Rodrigues (2009, p. 94) apud Nascimento (2013, p. 27) a mulher é uma grande 

colaboradora do espaço em que vive, sobretudo no que diz respeito à vida familiar, onde se dedica a casa 

e a família, mas da mesma forma ajuda nas atividades produtivas para garantir a subsistência da família, 

além de estabelecer um relacionamento individual e social, constrói formas de participação no âmbito 

familiar e comunitário 

 A mulher de comunidades rurais, no seu modo de vida desencadeava e desencadeia uma série de 

atividades que vai da prática extrativista ao cultivo do solo. Além dessas atividades, ela desempenha, 

também funções de doméstica e mãe. 

 Após a década de 60 a Amazônia, em especial o Estado do Amazonas, passou por diversas 

mudanças em sua estrutura, por conta da implantação das indústrias em seu interior, a região passou a ser 

comandada pelo tempo rápido, principalmente as áreas mais industrializadas (SANTOS, SALGADO e 

PIMENTEL, 2012), tempo esse, que passa a agir de forma coercitiva na vida do homem e da mulher. 

 A implantação das indústrias no Amazonas foi um estímulo para as mulheres amazonenses 

migrarem para a sede da capital em busca de uma vida melhor inserindo-se como empregada na indústria. 

Muitas mulheres eram atraídas para trabalhar na parte fabril com a garantia de prosperidade e mudança 

radical na qualidade de vida daquelas que deixassem seu local de origem para trabalhar no distrito 

industrial de Manaus (SILVA, 2017).  Nesse processo se observa a mulher deixar as atividades do 

ambiente rural, no qual o tempo cíclico em muitas vezes era o que a orientava, para exercer atividades 

mecanizadas rigidamente controladas pelo tempo do relógio.  

 Silva (2017) nos chama atenção informando que embora algumas tenham se decepcionado com o 

trabalho industrial, elas reconheciam que o trabalho no “chão de fábrica” foi extremamente importante 

para construírem-se com sujeito coletivo no âmbito da cidadania. 

No ambiente fabril, o controle do tempo se inicia desde o momento que a mulher sai do ambiente 

doméstico, pois a empresa disponibiliza transporte e esse transporte é responsável pela busca dos 

colaboradores em determinado horário, chegando a fábrica, a mulher tem que ir ao refeitório, tomar café 



da manhã, em seguida passar o crachá no relógio de ponto, e adentrar ao processo produtivo, entre o 

intervalo do café da manhã e o almoço, é permitido 10 minutos de descanso para que a colaboradora possa 

ir ao banheiro. Na ida e vinda do almoço, é necessário passar o crachá no relógio de ponto, a colaboradora 

tem uma hora para almoçar, descansar e voltar para o processo produtivo, entre o intervalo da volta do 

almoço e o final do expediente, a colaboradora possui 10 minutos de descanso, para ir ao banheiro, 

chegando ao final do expediente, passa-se o crachá e segue para o transporte, que fica disponibilizado na 

frente da empresa, esse transporte também tem horário para sair, geralmente sai 15 minutos após o 

encerramento do expediente. 

Essa rotina do tempo é um grande impacto no cotidiano de mulheres provenientes da zona rural 

do Amazonas (MATOS, 2015), que desempenhavam as atividades baseada no tempo da chuva, do verão, 

da enchente e vazante do rio, da frutificação de determinadas espécies, no aparecimento de espécies de 

caça e de peixes. Na indústria, a mulher reconhece sua condição de operária, na esteira de montagem, no 

“chão de fábrica”, na disciplina, na cadência da máquina e no cronômetro do relógio, fazendo com que 

elas adquiram novos hábitos, habilidades e comportamentos (SCHERER, 2005, p. 42, apud BRITO, 

2017). 

Para Probst (2005) a inserção da mulher no mercado de trabalho iniciou com as I e II Guerras 

Mundiais, na medida em que os homens iam para as frentes de batalha, as mulheres assumiam os negócios 

da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. Após o término das guerras, alguns homens 

que sobreviveram estavam mutilados e impossibilitados de voltar ao trabalho e nesse momento as 

mulheres foram obrigadas a deixar o ambiente doméstico e os filhos para dar continuidade aos projetos e 

trabalhos que antes eram realizados pelos seus maridos. Tal acontecimento reverberou pelo mundo e foi 

mais um estímulo para as mulheres buscarem sua emancipação do poder patriarcal se inserindo 

gradativamente no mercado de trabalho, isto é,  ampliando as redes de interdependências e buscando 

equilibrar a balança de poder. 

 Seguindo essa linha, Matos (2015) nos esclarece que o poder se mostra conforme as relações se 

estabelecem, ou seja, esse poder vai se mostrar no seio das figurações, dentro e fora do ambiente de 

trabalho, e para Elias (1980), essa relação de poder se constitui em todas as relações humanas. 

 A medida em que a mulher avança em relação ao poder, ela avança no diferencial social 

(MATOS,2015), esse poder interfere na sua rotina em relação ao seu tempo de lazer, porque para que haja 

esse avanço de poder é necessário que a mulher disponha de mais tempo para sua educação, capacitação 

e execução das suas funções trabalhistas. 

 Em Manaus, houve uma elevação da capacitação da mulher que ocorreu através do  acesso a uma 

educação mais completa, envolvendo desde cursos profissionalizantes até acesso ao ensino superior, em 

contrapartida houve uma ampliação de oportunidades femininas em diversas áreas, tanto no trabalho 



formal quanto informal. Vale ressaltar que a economia do látex contribuiu para o desenvolvimento da 

cidade, fazendo com que as ofertas de trabalho se ampliassem também. (CAMPOS, 2010). 

 Além de uma elevada capacitação, outro fator que contribuiu para a mudança na emancipação do 

poder patriarcal, foram as leis criadas em benefício das mulheres, desde a sua inserção no mercado de 

trabalho. Franciscani (2010) relata que em 1932 foi criada a primeira lei que atendia as necessidades da 

mulher trabalhadora, e essa lei informava que a duração do trabalho, não poderia ultrapassar de 8 horas 

diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário por meio de acordo ou convenção 

coletiva. Essa lei foi criada para todos os trabalhadores, homens e mulheres, mas compreende-se que as 

mulheres foram as mais beneficiadas, porque como elas sempre foram mais exploradas em relação ao 

trabalho, a eficácia das leis trabalhistas possibilitou melhores condições de trabalho. 

  A Constituição de 1946:  

 

proibia a diferença de salário por motivo de sexo, vedava o trabalho da mulher em indústrias 

insalubres e assegurava o direito da gestante ao descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do 

emprego nem do salário. Adotava a assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica, à gestante,  

previa a previdência em favor da maternidade. A Constituição de 1967 proibia diferença de 

salários e de critérios de admissão por motivo de sexo, vedava o trabalho da mulher em indústrias 

insalubres e assegurava o descanso remunerado à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo 

do emprego e do salário. Previa a previdência, visando à proteção á maternidade e a mulher tinha 

direito a aposentadoria aos 30 anos de trabalho, com salário integral (MARTINS, 2007, p. 609, 

apud GONÇAVES e MIRANDA, 2012, p. 2). 

 

 

Através de um amparo legal e profissionalização, a amazonense mudou o (ELIAS, 1994) habitus 

de ficar somente como subalterna perante o poder patriarcalista. A mulher contemporânea compreendeu 

que pode desempenhar diferentes figurações, e ficar restrita  ao ambiente doméstico, (TAVARES e 

BARBOSA, 2015)  não é uma boa opção para ela, uma vez que o trabalho no lar é socialmente 

desvalorizado. Ao realizar uma atividade profissional, apesar de multiplicar suas funções nas mais 

diversas formas de figurações, como mãe, esposa e profissional, ela consegue ocupar um lugar de destaque 

no seio familiar, estabelecendo uma relação de poder mais equilibrada na sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos séculos, é possível observar que as mulheres começaram a desenvolver trabalhos mais 

complexos e isso representou um grande avanço no universo feminino, suas  vidas  passaram por diversas 

transformações, com as quais elas deixaram o ambiente doméstico e se inseriram no mercado profissional.  

A realização profissional e pessoal feminina  no século XXI têm sofrido mutações diárias, cada vez mais 

frequentes e constantes, levando a mulher desempenhar funções nas diferentes figurações, como mãe, 



companheira e trabalhadora implicando de forma direta na administração de seu tempo, bem como vem 

contribuindo para sua emancipação e para o equilíbrio de poder, deixando de ser coadjuvante e passando 

a ser protagonista no ambiente doméstico, contribuindo efetivamente para o sustento da família. 

No Amazonas, com a implantação do Polo Industrial, as mulheres amazonenses migraram para a 

sede da capital em busca de uma vida melhor inserindo-se como empregada na indústria, com a promessa 

de prosperidade e mudança radical na qualidade de vida. Nesse processo se observa que a mulher deixa 

as atividades do ambiente rural, no qual o tempo cíclico em muitas vezes era o que orientava, e passa e 

exercer atividades mecanizadas rigidamente controladas pelo tempo do relógio. O controle do tempo em 

relação ao trabalho, é para que haja uma disciplina fazendo com que todas estejam alinhadas para a 

fabricação dos produtos em massa. 

Durante muito tempo a mulher esteve sobre o domínio patriarcal, que a deixava em uma relação de 

poder inferior ao homem. Atualmente a mulher contemporânea já entendeu que é preciso separar o 

ambiente doméstico do trabalho, até mesmo como forma de um equilíbrio de poder entre homem e mulher, 

valorizando sua participação constante no complemento de renda salarial familiar, que em muitos casos 

deixam de ser complementar para se tornarem a única renda familiar. 

Na sociedade moderna é comum depararmos com as mulheres exercendo diferentes funções 

laborais, inclusive as que antes eram tidas como masculinas, como por exemplo, jogadora de futebol, 

repórter esportiva, bombeira, militar, engenheira, motorista, mecânica, política, cineasta, etc. 

Para o âmbito social, esse artigo evidencia que embora existam leis que amparem a classe feminina, 

e apesar de as mulheres terem conquistado espaços que antes eram vistos somente como masculinos, elas 

não estão totalmente emancipadas, pois elas continuam em busca de igualdade entre o sexo oposto, até 

porque as leis existem, mas na prática, nem sempre são cumpridas. 
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O lazer na contemporaneidade como instrumento de poder, de
disciplina, de autocontrole e de mudança de comportamento. O lazer
empregado em políticas públicas para a socialização e inclusão social
de indivíduos das mais diversas camadas sociais e faixas etárias, além
de ser usado também para obtenção da saúde e da longevidade com
qualidade de vida, através de diferentes práticas sociais, esportivas e
turísticas de lazer dentro do universo amazônico.
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Eixo Temático 1.  GT 5 – O Lazer sob o viés do processo civilizador. 

RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os processos de evolução que passou o 

Karatê, o poder imbricado a ele e o autocontrole dos praticantes em suas relações cotidianas 

de interdependências nos ambientes do espaço de treinamentos (dojo), na quadra de 

competição (koto) e nas relações sociais. O trabalho é sustentado por uma revisão 

bibliográfica, em abordagem com ênfase qualitativa, embasado em alicerce teórico conceitual 

de Norbert Elias em diálogo com Michel Foucaut, e com a experiência de campo de um 

profissional com graduações 5ª Dan de Karatê Shorin-Ryu Shinshukan, pela Confederação 

Brasileira de Karatê (CBK) e 3º Dan de Kobu-Do (luta com armas antigas do Japão), pela 

União Shorin-Ryu Karatê-Do Brasil (USRKB), ou Shinshukan. 

Palavras-chave: Poder, Karatê, Processo Civilizador, Figurações, Arbitragem.   

ABSTRACT: 

This article aims to presente the evolution processes that Karate passed though, the power imbricated 

to it and the self-control of the practitions in their daily relationships of ingterdependencies in  the 

environments of the training space (dojo), in the competition court (koto) and in social relations. The 

work is supported by a bibliographic review, in an approach with qualitative emphasis, base don 

conceptual theoretical foundation of Norbert Elias in dialogue Michel Foucaut, and with the field 

experience of a professional whith degrees 5th Dan of Karate Shorin-Ryu Shinshukan, by the 

Confederation Brazilian Karatê (CBK) and 3rd Dan of Kobu-Do (fight with anciente weapons fron 

Japan), by the Union Shorin-Ryu Karate-Do Brazil (USRKB), or Shinshukan. 

 

Keywords: Power, Karate, Civilizing Process, Figures, Arbitration. 
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1. INTRODUÇÃO  

Em toda figuração ou onde há relações humana, nas mais diversas sociedades o poder 

é um elemento estrutural das relações sociais e não se trata de uma questão observada ao 

molde da indução ou dedução, é fato. Das simples às mais complexas figurações, o poder está 

implícito ou explícito ao observador, a exemplo o Karatê esportivo e olímpico, objeto dessa 

reflexão. Nessa atividade, a teia de interdependência é sustentada por praticantes alunos, 

professores, técnicos, árbitros e dirigentes que convivem numa relação de poder. Desde o 

momento em que o pretendente a aprender a modalidade se matricula em uma associação, 

enquanto Kohai (novato), ele fica automaticamente sujeito às regras, regulamentos e normas 

da modalidade à qual passa, doravante a pertencer, sob o poder dessa cadeia de comando, 

dessa figuração, que potencialmente resultará em sua transformação social. 

Diante ao exposto, o trabalho traz uma abordagem qualitativa, sustentada por revisão 

bibliográfica e experiência de um profissional com graduações 5ª Dan de Karatê Shorin-Ryu 

Shinshukan, pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e 3º Dan de Kobu-Do (luta com 

armas antigas do Japão), pela Shinshukan. 

2. PODER, À LUZ DA TEORIA ELIASIANA  

O poder se apresenta de diversas formas e níveis nas mais variadas figurações, é o que 

buscamos discutir nesse espaço na figuração do Karatê esportivo, sob o enfoque da teoria 

eliasiana.    

O termo poder, disponível em algumas fontes abertas é uma palavra que se deriva do 

latim potere, e refere-se à capacidade de deliberar arbitrariamente, agir e mandar, e também, 

dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. 

O poder constitui um elemento normal de toda relação humana de interdependência, 

em uma figuração. Elias (1980) comenta que o termo “poder” tem aroma desagradável devido 

ao fato de que, durante todo o processo de desenvolvimento das sociedades humanas o 

equilíbrio de poder ter sido extremamente desigual. [...], porém, sejam grandes ou pequenas as 

diferenças, o equilíbrio de poder está sempre presente onde quer que haja uma 

interdependência funcional entre pessoas. O autor ressalta, ainda que “o poder não é um 

amuleto que um indivíduo possua e outro não; é uma característica estrutural das relações 

humanas – de todas as relações humanas”. (ELIAS, 1980, pp. 79/80), 
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O poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo 

que se “pode” ou que se tem a capacidade de realizar, ou de influenciar para que esse intento 

seja realizado. Desde os primórdios da humanidade as relações entre indivíduos e seus grupos, 

nas mais das vezes, ocorreram com o objetivo de obter o poder sobre os outros, para obter a 

exclusividade econômica ou militar. 

Para Gebara (1994), “o poder é fruto de relações e, portanto, não é um fato posto e 

situado que pode ser isolado como uma coisa qualquer, mas algo relacional, inerente às 

interdependências que se estabelecem na prática social”.  

Michel Foucaut (1979) considera que o “poder é essencialmente repressivo, reprime a 

natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe”. E ressalta 

 
[...]. O poder é o poder concreto que cada indivíduo detém e que cederia, total ou 

parcialmente, para constituir um poder político, uma soberania política. Neste 

conjunto teórico a que me refiro a constituição do poder político se faz segundo o 

modelo de uma operação jurídica que seria da ordem da troca contratual. Por 

conseguinte, analogia manifesta, que percorre toda a teoria entre o poder e os bens, o 

poder e a riqueza [...]. Foucaut (1979, p. 174).  

Em suma, Elias ressalta, 

Dependemos dos outros; os outros dependem de nós. Na medida em que somos mais 

dependentes dos outros do que eles são de nós, estes têm poder sobre nós, quer nos 

tenhamos tornado dependentes deles pela utilização que fizeram da força bruta ou 

pela necessidade que tínhamos de ser amados, pela necessidade de dinheiro, de cura, 

de estatuto, de uma carreira ou simplesmente de estímulo. (ELIAS, 1970, p. 

101) 

 

3. KARATÊ – A ARTE DE UM GUERREIRO AO ESPORTE OLÍMPICO 

SOCIALMENTE TRANSFORMADO 

 

Em sua obra O Processo Civilizador, Elias (1993, p. 216/217), ao fazer uma análise 

sociogênese da corte real ressalta: “encontramo-nos no centro de uma transformação 

civilizadora especialmente pronunciada e que é pré-condição indispensável para todos os 

subsequentes arrancos e recuos do processo civilizador”.  

Nesse mesmo contexto Elias também chama a atenção para o poder do Estado na 

transformação social dos guerreiros, onde vemos como passo a passa a nobreza belicosa é 

substituída por uma nobreza domada, com emoções abrandadas, uma nobreza de corte. O 

autor ressalta “Não só no processo civilizador ocidental, mas tanto quanto podemos 
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compreender, em todos os grandes processos civilizadores, uma das transições mais decisivas 

é a de guerreiros para cortesãos”. 

No decurso da história dos guerreiros Karatekas, que se inicia por volta do século XI 

ou XII, e se estende até os séculos XVII e XVIII, observa-se que os guerreiros dominavam 

esta arte marcial com o objetivo de defesa e de matar seus inimigos. Nas suas relações com o 

poder estatal e de interdependência, passam por uma mudança radical de suas funções 

belicosas, em Okinawa/Japão, sob o poder do imperador, no final do século XVIII.  

Agora, na contemporaneidade, com sensíveis mudanças políticas, na dinâmica das 

figurações e a consequente queda da administração Meiji Ishin, o poder passa a ser 

centralizado pelo Imperador do Japão, com isso, acaba o sistema xogunato, que terceirizava a 

administração do país. Nesse contexto, Pinto (2018), ressalta que 

No final do século XIX e início do século XX, coincidindo com a era Meiji (1868-

1912), a educação formal e o serviço militar foram inaugurados em Okinawa, agora 

em tempos de paz e a ilha politicamente pertencente ao Japão. Até então a arte 

marcial Karatê, enquanto instrumento de lutas marciais, de emprego em ações 

belicosas, que instruía seus guerreiros em treinamentos sigilosos, agora nessa nova 

realidade, de portas abertas para a sociedade local, passa por um período de 

transição e de readaptação à nova realidade social e política de Okinawa, um avanço 

no processo civilizacional, que não havia sido planejado (PINTO, 2018, pp.31/32). 

Ratifica-se que a arte marcial Karatê, nesse novo contexto civilizatório, foi 

transformada pelo poder estatal em esporte e com a nova figuração, passa a ser ensinada nas 

escolas públicas, nos clubes e academias/associações, por exigência do poder estatal, através 

das organizações criadas especificamente para dirigir esta modalidade. E, por conseguinte, 

criaram-se também novas exigências para o controle das emoções durante os treinamentos 

cotidianos ou nas competições oficiais. 

Nessa conjuntura, direta ou indiretamente, o Estado assume o controle social 

intermediado pelas organizações esportivas, impondo o poder por meio das regras e normas 

para o controle da violência nos treinamentos e nas competições, moldando comportamento 

dos praticantes de Karatê. No caso do Brasil, por meio da Consolidação das Leis do Karatê 

(CLK) e, por conseguinte, pelas regras de arbitragens, para o rígido controle da violência, que 

antes era consentido nos combates. Seguindo a uma hierarquia, com o poder central, a 

organização máxima do Karatê passa ser a Federação Mundial do Karatê, ou World Karatê 

Federation (W.K.F.). 

Nessa nova figuração, a organização por cada país, por determinação da W.K.F. passa 

a ser por meio das Confederações, no caso do Brasil, a Confederação Brasileira de Karatê 
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(C.B.K.) dita as regras do jogo. E esta por vez, exige que as representações estaduais também 

assim o procedam, com a institucionalização das Federações. Mas, para tanto, cada 

Federação, para estar de acordo com a Lei emanada pelo Estado, precisa no mínimo de três 

Associações, legalmente registradas. Todas essas organizações tinham que possuir uma 

diretoria eleita por votação entre praticantes de Karatê esportivo. 

 Com essas novas exigências, muitas divergências ocorreram, e outros grupos 

dissidentes formaram novas figurações, com manifestações em defesa de interesses desses 

grupos de praticantes de Karatê.  

Nesse mesmo contexto se observa, na dinâmica da rede de interdependência, nas 

relações cotidianas dos Karatekas em relação a seus superiores, numa interação senão de 

submissão, mas também de respeito e de refinamento. Nessa relação de poder, notadamente 

durante os treinos e as competições, tanto o neófito (kohai), quanto o antigo (sempai) se 

submetem às exigências, às regras da organização a que doravante passam a pertencer ou que 

já pertenciam, sob a condição de serem penalizados, segundo essa mesma regra/norma, caso 

não as cumpram. 

Com efeito, o medo de passar vergonha ou de arrepender-se por ter cometido um ato 

que extrapole os limites das regras/normas, em decorrência do controle das emoções, também 

se constitui um mecanismo de poder, por meio da autodisciplina, gerando autocontrole das 

pulsões nos Karatekas. 

E, por assim dizer, Elias (1992, p.103) em sua obra A Busca da Excitação, ressalta que 

“[...] habitualmente é motivo de vergonha ou arrependimento para aqueles que se permitiram 

ser dominados pela excitação. Para serem considerados normais, espera-se que os adultos 

vivendo nas nossas sociedades controlem, a tempo, a sua excitação.”  

Ressalta-se que, após anos de treinamentos e condicionamentos para absorção dos 

princípios e normas filosóficas do Karatê, o Karateka se transforma socialmente e se molda de 

acordo com o novo grupo a que já pertencia ou doravante passa a pertencer. Elias (1992) nos 

ensina que as regras ou normas possuem dispositivos para que o controle das tensões não flutue 

fora e acima dos processos sociais. Nesse contexto, (PINTO; MATOS, 2016) ressaltam: 

Porém, e isso não é contraditório no curso do processo civilizador, as normas e os 

princípios filosóficos do Karatê convergem para a disciplina do indivíduo. Para que 

esse seja autocontrolado e suprima impulsos de violência. O indivíduo é preparado 
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de corpo e alma para que seja, conforme seu comportamento, aceito socialmente na 

sociedade manauara ou em qualquer outra sociedade. (PINTO; MATOS, 2016, 

p. 117). 

 Trata-se, portanto, de mais um efeito do poder, por meio do cumprimento das regras e 

normas, cujo objetivo é gerar autodisciplina. Ademais, Elias (1992) nos respalda quando 

afirma que enquanto parecem resistir pressões e restrições em todas as sociedades conhecidas, 

o seu caráter e equilíbrio global existente entre elas modifica-se ao longo de um processo de 

civilização. E ressalta 

No decurso de tal processo, generalizam-se as restrições sobre o comportamento dos 

indivíduos. Tornam-se mais equilibradas, oscilam menos entre os extremos e 

tornam-se interiorizadas, constituindo-se uma armadura pessoal, mais ou menos 

automática, de autocontrole. Elias (1992, p. 104). 

Para consolidar o que afirmamos Gebara (2008), em um artigo publicado no livro 

Representações Sociais e Imaginário no Mundo Esportivo, (2008, p. 30), nos afirma que as 

configurações sociais móveis, tanto interna quanto externamente a um determinado grupo, 

estão sempre em fluxo, em processo vivencial; as transformações decorrentes, algumas 

rápidas e efêmeras, outras de longo curso, mais duradouras, definem e redefinem a balança de 

poder entre pessoas e grupos.  

Gebara ressalta “estas configurações sociais são, desta maneira, consequências 

inesperadas das inúmeras possiblidades de interações vividas, estando o poder situado sempre 

como elemento fundamental em qualquer configuração”. 

  Em harmonia com o que afirmam os autores, ratifica-se que essa relação de 

interdependência é bem evidente na figuração do Karatê esportivo e olímpico, onde cada um 

dos participantes ali envolvidos tem uma função específica. De um lado, o professor (sensei), 

no topo do comando, do poder, disseminando seus conhecimentos teóricos, técnicos e 

filosóficos; de outro o próprio aluno, que se esforça para aprender as técnicas e a obedecer às 

regras/normas. Porém, enquanto nessa figuração o poder inicialmente é bem desequilibrado a 

favor do Sensei, o discípulo com os anos de contínua prática vai equilibrando a balança. 

Alguns discípulos desequilibram o poder a seu favor.   

4. COMPETIÇÃO ESPORTIVA – O PODER DO ÁRBITRO E DO 

COMPETIDOR  
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No contexto de uma luta oficial de Karatê esportivo e olímpico, que se delimita em um 

espaço de um quadrado de 64 metros quadrados (koto), obediência às regras oficiais 

estabelecidas pela Confederação, Federação e o Estado, orquestrada pelo árbitro central 

(shushin) auxiliado por quatro outros árbitros laterais (fukushin) e mais um fiscal (kansa), que 

exercem o comando disciplinar, fazendo cumprir, ou pelo menos, tentando fazer cumprir as 

regras da competição.  

No centro do Koto, cercados por agentes reguladores da boa conduta, se encontram 

dois competidores que têm tempo limitado, para a busca dos pontos, em obediência a essas 

regras. Destarte, o tempo aprendido nos anos de treinamento, seguindo o pensamento de Elias 

(1998), age de fora para dentro e de dentro para fora, como um mecanismo de controle social 

e autocontrole que coage a vida do karateca e desencadeia disciplina.    

Nessa figuração, de um lado está o árbitro com o poder maior, pronto para fazer 

cumprir as regras de competição e de boas maneiras entre os lutadores, pune o competidor 

que as infringir e ao mesmo tempo, bonifica ou pontua aquele que desfere os melhores golpes. 

Os competidores, em um esforço e limites fisiológicos buscam a pontuação, em um jogo 

contínuo com a atenção ligada ao seu adversário, ao cumprimento da regra e ao tempo 

cronômetro, administrado por mesários.  

Mas, esse esforço está intimamente em conexão com seu técnico, que em uma 

primeira figuração específica o preparou para esse momento delimitado em três minutos de 

luta (que para o competidor parece uma eternidade), para ali, juntos em sinergia, reunir todas 

as habilidades técnicas, adquiridas anteriormente, para vencer o oponente, ou para receber a 

derrota como mais um aprendizado. 

Esses competidores mantêm-se em posição de respeito e de submissão, em relação ao 

árbitro; de respeito em relação ao seu oponente, mas não de submissão, tentando sempre 

demonstrar, psicologicamente, poder sobre o outro. Mas esse poder somente é efetivo a partir 

do sua primeira pontuação sobre seu oponente, notadamente se se tratar uma pontuação 

máxima, com um golpe perfeito (ippon). E essa figuração vai se oscilando à medida que haja 

pontuação do outro oponente – neste caso ela passa a ser um jogo de poder entre ambos, 

baseado nas habilidades técnicas ou, também, de seu autocontrole emocional.    
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Sociologicamente vemos aqui, pelo menos, três importantes temáticas sendo 

exercidas: de um lado o poder disciplinar, em obediência às regras, e de outro, o espaço plano, 

bem iluminado e limitado, que favorece o olhar dos árbitros, o que, ancorado, comparado com 

o que assegura Foucault (1987), trata-se de “encaixamento espacial das vigilâncias 

hierarquizadas [...], que é feito para permitir um controle interior, articulado e detalhado – 

para tornar visíveis os que nela se encontra, em direção ao qual todos os olhares se 

convergem”, no caso, o espaço do (koto) onde se realizam as lutas esportivas. Ademais, 

vemos a instituição social do tempo, atentamente controlado pelos cronometristas.  

Nessa área de competição, o árbitro central exerce seu poder, amparado pelas regras, 

pelas normas emanadas pela (CLK), regulamentadas pela (CBK) e estabelecidas pela 

organização de cada evento oficial de Karatê. No contexto dessa figuração, durante a 

competição o árbitro encontra-se amparado e tem o poder com vasto leque de escolhas para 

registrar os golpes pontuáveis como também impor a disciplina ao atleta infrator e até 

expulsá-lo, dependendo da tipologia de infração, como ato indisciplinar grave. 

Nesse mesmo contexto, também está presente a instituição social do tempo. Neste 

caso, o tempo relógio, enquanto um mecanismo de poder exercido e controlado pelos 

cronometristas, que registram cada segundo da peleja esportiva. O tempo de chegada ao 

espaço da competição, o tempo de início da luta, as paradas, o tempo para desistência ou não, 

o tempo próximo ao final do tempo regulamentar e o tempo final. Esse tempo se constitui, por 

assim dizer, um uma preocupação para todos: competidores, técnicos, árbitros e 

cronometristas, como já citado. Nesse sentido, o tempo como um constructo simbólico, 

segundo Elias (1998), é mais um mecanismo de coação social. 

Ademais, para o competidor, esse tempo está aquém daquele momento competitivo. 

Ele se inicia no tempo que ele tem para se preparar tecnicamente; no prazo para sua inscrição 

na competição, estabelecido pela instituição promotora do evento; no tempo que ele deve 

chegar ao local do campeonato, para não se atrasar. 

O tempo a que aqui nos referimos é o tempo relógio/cronômetro, estabelecido 

socialmente como instrumento para controlar as atividades humanas no seu cotidiano no lar, 

no trabalho, na escola, no lazer e, em nosso caso, nas atividades esportivas, em obediência a 

um poder estabelecido por um calendário a ser cumprido, de acordo com o tempo 

determinado. 
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E ainda, outra preocupação mais aguçada do atleta é o tempo cronômetro em que 

percorre os seus golpes, contragolpes ou defesas, valendo-se dessa habilidade técnica para 

vencer uma luta, com a aplicação eficaz de um gesto, atitude e rapidez do golpe, que por ter 

sido desferido mais rápido, em menor tempo atinge primeiro seu oponente. Muitas vezes tão 

rápido que chega a ofuscar o olhar de um árbitro desatento ou inexperiente.  

Nesse contexto, em semelhança ao que abordamos, (ELIAS, 1998, pp. 13/14), nos 

afirma que a expressão “tempo” remete a esse relacionamento de posições ou segmentos 

pertencentes a duas ou mais sequências de acontecimentos, em evolução contínua.  

Elias ressalta que a transformação da coerção exercida de fora para dentro pela 

instituição social do tempo num sistema de autodisciplina que abarque toda a existência do 

indivíduo, ilustra, explicitamente, a maneira como o processo civilizador contribui para 

formar o habitus social, que é parte integrante de qualquer estrutura de personalidade. Assim 

como o relógio e os barcos, o tempo é algo que se desenvolveu em relação a determinadas 

intenções e a tarefas específicas dos homens. [...] O mecanismo do relógio é organizado para 

que ele transmita mensagens e, com isso, permita regular o comportamento do grupo.  

Ratificando o que se afirmou anteriormente, em sintonia com a teoria, essa regulação 

do comportamento do grupo ressaltada por Elias está diretamente relacionada ao cumprimento 

do tempo regulamentar estabelecido para as competições de Karatê esportivo. E isso, 

repetidas vezes, ensinado nas academias, constitui-se em um dos mecanismos para formar o 

habitus, redirecionar e moldar o comportamento dos grupos de praticantes de Karatê 

(karatekas), tanto tecnicamente quanto socialmente. Por conseguinte, constitui-se um modelo 

de poder disciplinar social. 

Assim, conforme nos assegura Elias (1970), o poder de outra pessoa deve ser temido: 

pode obrigar-nos a praticar um determinado ato quer queiramos quer não; o poder parece 

imoral: todos deveríamos poder tomar, por nós próprios, todas as nossas decisões. No entanto, 

com um olhar sobre os potenciais benefícios que resultam dessa relação de interdependência, 

o autor ressalta 

Basta-nos dizer que, os seres potenciais que somos à nascença nunca se 

desenvolveriam até aos seres que somos, se nunca tivéssemos sido sujeitos 

às obrigações impostas pela interdependência. Porém, devemos acrescentar 

ainda que as formas atuais de interdependências exercem um tipo de coerção 
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que conduz á realização ótima das potencialidades humanas. (ELIAS, 1970, 

pp. 101/102). 

 Coadunando com a teoria eliasiana, ressaltamos que a relação de interdependência e 

suas coerções aplicadas nas interações cotidianas das práticas do Karatê, tanto nos 

treinamentos quando nas competições oficiais, moldam e direcionam os seus adeptos às boas 

práticas sociais, atuais ou potenciais, para convívio em sociedade. Portanto, a evolução do 

Karatê, dos combates belicosos à uma prática esportiva, são marcas do processo civilizador 

que incide sobre essa arte marcial milenar, que se transformou numa prática de autocontrole. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Buscamos destacar as transformações sociais na arte marcial Karatê que decorrem das 

constantes mudanças da sociedade, em um processo que Elias chama de civilizador. E nessa 

relação o poder se revela, no hoje sou aluno, amanhã serei um monitor e logo em seguida 

poderei ser um professor, e mais adiante um diretor e assim sucessivamente. No exemplo da 

arte marcial Karatê voltada unicamente para as atividades belicosas hoje uma modalidade 

esportiva e olímpica, é notória sua grande transformação social sob o poder estatal, onde a 

modalidade saiu de seus guetos fechados, os isshin-soden, em que seus guerreiros somente 

aprendiam a arte de matar seus inimigos, mas que gradativamente foi perdendo sua função, 

até nossos dias, como um esporte olímpico, figuração em que seus guerreiros ou 

descendentes, transformaram-se em professores (Sensei), que pregam e ensinam a sabedoria, a 

mansidão, a paz, a tranquilidade, o combate à violência aliada à técnica, o cumprimento das 

leis, regulamentos, normas, por meio da disciplina, que gera autocontrole nas pulsões e resulta 

em comportamento aceito para o convívio harmônico em sociedade. 

Assim, no decurso histórico, que culminou com o apaziguamento do Karatê, se 

observa a organização de instituições como a WKF, o COI, em níveis internacionais e, 

nacional, a CBK até chegar à figuração de base, com as Federações estaduais, composta pelas 

associações. Por fim, o processo continua na figuração Karatê, na qual o poder se constitui em 

função do atleta, da sociedade e não menos do Estado.    
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Esporte era vocacionado para realização de projetos

 com a lógica de fortalecimento do COB. Ainda,

permeabilidade da legislação esportiva brasileira, sujeita

Por fim, a título de considerações finais sugere

funcionamento de outros órgãos, a exemplo do COB

efeito da Lei Federal n013.756/2018 que alterou

consideravelmente o rol de contemplados com 
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GT5. O LAZER SOB O VIÉS DO PROCESSO CIVILIZADOR 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo compreender qual o principal papel do lazer na sociedade, 

bem como as diferenças entre o tempo livre e as atividades de lazer evidenciando seus atributos 

e importância na vida dos indivíduos de todas as sociedades, inclusive em comunidades 

ribeirinhas. Destaca-se ainda os diferentes conceitos de lazer de diversos autores, enfatizando a 

teoria de Elias e Dunning (1992) onde eles debatem o papel do lazer nas sociedades complexas, 

ressaltando que a função social do tempo livre colabora com a construção de uma sociedade 

moderna e tem grande relevância na teoria do processo civilizador. Os autores defendem que 

as atividades físicas, a ida ao teatro e outras atividades realizadas no tempo livre colaboram 

para a formação moral do indivíduo inserido numa sociedade, mas para entender as diferenças 

entre as variadas atividades de tempo livre, entre as quais se insere o lazer, Elias utiliza o 

conceito "espectro do tempo livre", em que identifica as demais atividades, além do trabalho, 

que são executadas de forma rotineira. De modo geral, resume-se que nessas interações são 

permitidas ações espontâneas que não são toleradas em situações do cotidiano das pessoas, 

como trabalho, escola, manifestações religiosas e outros. Essa tolerância, segundo os autores, é 

uma forma de expressar desejos morais reprimidos durante o processo de evolução social e 

incorporação das normas coletivas e civilizatórias. 

 

Palavras-chave: Lazer; Atividades; Tempo livre; Sociedade.  
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Abstract 

 

The present study aims to understand the main role of leisure in society, as well as the 

differences between free time and leisure activities showing their attributes and importance in 

the life of individuals. In this work, Elias and Dunning (1992) discuss the role of leisure in 

complex societies, emphasizing that the social function of free time collaborates with the 

construction of a modern society and has great relevance in the theory of the civilizing process. 

The authors argue that physical activities, going to the theater and other activities carried out in 

free time collaborate for the moral formation of the individual inserted in a society, but to 

understand the differences between the various leisure activities, among which leisure, Elias 

uses the “free time spectrum” concept, in which he identifies the other activities, besides work, 

that are performed routinely. In general, it is summarized that in these interactions are allowed 

spontaneous actions that are not tolerated in everyday situations of people, such as work, school, 

religious manifestations and other. This tolerance, according to the authors, is a way of 

expressing repressed moral desires during the process of social evolution and incorporation of 

collective and civilizational norms. 

 

Keywords: Leisure; Activities; Free time; Society. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conceituar lazer tem sido, ao longo desses anos, um desafio para inúmeros autores com 

abordagens distintas.  

Na literatura podemos encontrar urna multiplicidade e variedade de definições relativas ao 

conceito de lazer, realçando aspectos diferentes que tornam difíceis  a obtenção de uma 

definição que abrange todos os aspectos importantes e definidores do lazer. Há complexidade 

também em sua etimologia, representando sentidos diferentes na sua raiz latina, a palavra 

lazer em latim significa licere, ou seja, "ser lícito", "ser permitido", corresponde ao tempo de 

folga, de ócio, de descanso ou entretenimento de uma pessoa. A popularização do termo lazer, 

é vivenciado hoje, de modo que todas as pessoas são capazes de falar dele, de defini-lo ou de 

consumi-lo de alguma forma, o que afasta o mesmo de sua concepção enquanto fato social 

relevante na vida humana, reduzindo-o na maioria das vezes a mero produto de consumo. 

A sociologia, antropologia e psicologia são algumas das áreas do conhecimento que têm 

contribuído de forma expressiva para melhor interpretação e compreensão desse fenômeno, na 

realidade, o lazer revela-se como um fenômeno social complexo na medida em que se traduz 

por uma grande variedade de significados, atividades ou consequências para os participantes, 

tornando-se difícil a possibilidade de uma definição única.  

Num primeiro momento, será apresentado o conceito de lazer, identificando quais são os 

conteúdos pertinentes a ele. Outro ponto de vista abordado no presente artigo são as discussões 

sobre as noções de lazer e tempo livre nas sociedades modernas, evidenciando as diferenças e 

relações a partir do espectro do tempo livre, divergindo de outros estudiosos, que discutem o 

lazer a partir da ótica do trabalho, não o colocam como um acessório, mas sim, como um agente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descanso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entretenimento
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opositor às rotinas da vida social entre as quais se encontram as ocupações profissionais. Os 

autores debatem o papel do lazer nas sociedades complexas, ressaltando que toda atividade de 

lazer está no contexto do tempo livre, mas nem todo tempo livre, configura lazer. Para eles, 

lazer é a busca de emoções prazerosas, desobstruídas de obrigatoriedade, compartilhada com 

outras pessoas. Os indivíduos buscam vivenciar o lazer em atividades miméticas como a ida ao 

teatro, cinema, jogo de futebol, entre outras. No espectro do tempo livre, Elias e Dunning, 

destacam atividades de não lazer e as de lazer. No caminhar da proposta teórica, o trabalho 

configura uma revisão bibliográfica e de ênfase qualitativa. 

Digno de nota é que boa parte dessa produção teórica confere uma posição destacada ao 

trabalho, categoria que mobilizou análises sociológicas e tornou-se uma referência básica e 

determinante para os estudos do lazer no Ocidente. 

As discussões são finalizadas ressaltando a importância do lazer nas sociedades, tanto as mais 

urbanizadas quanto as de comunidades ribeirinhas, conforme pesquisa realizada em Boa Vista 

do Ramos, bem como o que ele pode oferecer de benefícios para o indivíduo. 

 

2. CONCEITUANDO O LAZER 

 
O lazer, como atividade, espaço ou como contexto, providencia oportunidades para testar e 

construir a auto competência de uma forma que geralmente não é possível em outros contextos 

do dia a dia, geralmente imbuídos de formalidades e expectativas sociais ou mesmo de critérios 

avaliativos. 

É assim que os contextos de lazer, podem tornar-se privilegiados de exploração e, 

consequentemente, de aprendizagem e desenvolvimento. Atualmente, um dos temas mais 

discutidos é o lazer. E na sociedade atual, dentre outras características, cumpre um papel 

educativo, em virtude de suas possibilidades pedagógicas, proporcionando ao indivíduo 

socialização, desenvolvimento cultural, intelectual e físico, além de incentivar a criatividade. 

É conveniente, portanto, descrever alguns conceitos de lazer encontrados na literatura, definido 

por autores que se propuseram ao estudo do mesmo. 

Marcellino (1998, p. 39) define lazer como “... a cultura, compreendida em seu sentido mais 

amplo, vivenciada no tempo disponível. É fundamental como traço definidor, o caráter 

desinteressado dessa vivência”. 

O lazer também pode ser entendido como “um tempo utilizado na realização de atividades 

escolhidas livremente” (PADILHA, 2002, p.125); ou como atividade sem obrigatoriedade com 

objetivo de alcançar prazer pessoal e realizada durante o tempo livre (GUTIERREZ, 2001, p.7). 

Assim sendo, para que haja lazer é necessário não só estar livre das obrigações do trabalho 

cotidiano, mas de outras obrigações tais como: familiares, sociais e religiosas. 

Essa função de compensação atribuída ao lazer normalmente é justificada pelo fato de que no 

tempo disponível, livre das obrigações, o ser humano pode descobrir-se enquanto pessoa, 

otimizando seus potenciais frente às características da sociedade. 

Ao abordar os conteúdos do lazer, faz-se necessário destacar três eixos básicos, que de acordo 

com Marcellino (2006, p.27), “são: o tempo de não trabalho, o espaço de sua vivência e a atitude 
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do indivíduo”. Esses eixos são os pilares do lazer e isso demonstra que está ligado a várias áreas 

de atuação do homem, ou seja, o lazer tem uma função importante na vida do ser humano. 

 Vale ressaltar ainda, algumas variáveis que caracterizam o lazer como o estado de ser da 

pessoa, aspectos lúdicos, estilos de vida, economia e entretenimento, ecologia e preservação, 

arte e educação. 

Segundo Marcellino (2006, p.35) o “lazer pode ser classificado de acordo com seus conteúdos 

culturais que podem ser artísticos, intelectuais, manuais, físico-esportivos, turísticos e sociais”. 

Os conteúdos artísticos do lazer são aqueles que buscam, emoções, sentimentos e 

imagens que manifestam a arte. Quanto aos intelectuais tem como objetivo o contato 

com o conhecimento do real, as informações racionais e objetivas. Os conteúdos 
manuais são aqueles que buscam a manipulação de objetos e materiais, como o 

artesanato ou obras de artes plásticas. As práticas de exercícios e dos esportes, em que 

prevalece o movimento humano, estão relacionadas aos conteúdos físico-esportivos. 

Já os conteúdos turísticos tem como principal objetivo a busca de novas paisagens, de 

novas pessoas, novas culturas e costumes chamados assim de “quebra de rotina”. Por 

fim, no lazer que tenha os conteúdos sociais, se procura o contato, o relacionamento 

e a interação com outras pessoas (MARCELLINO, 2006, p. 17) 

No lazer, pode se considerar então, não apenas suas possibilidades de descanso e divertimento, 

mas também de desenvolvimento pessoal e social.  

Entender e analisar a caracterização e conceituação do lazer demonstra porque é tão importante 

essa atividade na vida do homem. Se o indivíduo quer melhorar seu desempenho no trabalho, 

suas obrigações com a família ou quer obter bons resultados em qualquer área da sua vida, 

inclusive na saúde, é necessário dedicar mais tempo ao lazer , o  que nos remete a outras 

questões: Quanto tempo o homem disponibiliza para o lazer em sua vida diária? Será que há 

um equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho e o tempo para o lazer? Para responder 

questões como essas, alguns fatores precisam ser analisados de acordo com a realidade e o 

contexto que o mesmo está inserido.  

Conforme Dumazedier (1979, p. 34), o lazer: 

“é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, 
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

 

Esse conjunto de ocupações que compõem o momento de lazer podem tanto ser feitos em casa, 

em locais ao ar livre ou em estabelecimentos fechados como um cinema, por exemplo, o 

importante é que o local proporcione relaxamento e conforto. 

 As atividades de lazer são constantemente introduzidas, inclusive, no espaço hospitalar para 

pacientes em tratamentos, especialmente crianças, é uma forma de distrair e amenizar o 
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sofrimento delas, a fim de contribuir com a sua recuperação pois elas estimulam o engajamento 

do paciente quanto ao tratamento e atividades em geral. 

2. 1. Lazer e o tempo livre 

 

Embora, as sociedades tenham conhecido um "tempo livre", nem sempre esse tempo foi 

encarado da mesma forma ou correspondeu ao que entendemos hoje por lazer, principalmente 

nas sociedades industrializadas. Gradualmente o tempo livre e o lazer adquiriram um papel 

crescente na caracterização dos estilos de vida. Cada vez mais as alternativas ao tempo de 

trabalho são consideradas salientando-se o lazer, mais do que o tempo livre, como fator 

essencial para a promoção da qualidade de vida.  

Com o decorrer da transformação ocorrida na estrutura social, as expressões "tempo livre" e 

"tempo de lazer" tem sido utilizada na maioria das vezes até como sinônimos. No nosso 

vocabulário a expressão "tempo livre" tem sido usada com o mesmo significado da expressão 

"lazer" embora, do ponto de vista conceitual tais expressões traduzem significados diferentes e 

essa diferença precisa ser analisada. 

Os estudos do lazer desenvolvidos por Norbert Elias e Eric Dunning relatam o papel do esporte 

na formação das sociedades contemporâneas e buscam compreender o processo que levou ao 

surgimento e o desenvolvimento do lazer e o papel que esse ocupa na vida do indivíduo inserido 

nas sociedades mais desenvolvidas, destacando os principais aspectos do lazer como espaço de 

interação e sociabilidade. Entende-se o surgimento do lazer como um meio para compensar as 

tensões consequentes do autocontrole emocional criado como uma armadura na personalidade 

das pessoas, ou seja, a busca da excitação é uma forma de procurar alivio da repressão social. 

Outra questão levantada, baseada em argumentos desenvolvidos por esses autores, além do 

autocontrole, tanto social, quanto individual das emoções, também o trabalho é um elemento 

que colabora para um estilo de vida rotineiro, sendo assim, é possível compreender as relações 

e as diferenças entre as atividades de tempo livre e suas classificações e as atividades que podem 

ser denominadas de atividades de lazer e miméticas. 

O trabalho, de acordo com a tradição, classifica-se a um nível superior, como um dever moral 

e um fim em si mesmo; o lazer classifica-se a um nível inferior, como uma forma de preguiça 

e indulgência, ambos os conceitos foram distorcidos por uma herança de juízos de valor, dessa 

maneira fica fácil reconhecer que até mesmo nas discussões sociológicas os conceitos de 

trabalho e de lazer são, com frequência, usados de forma vaga. 

 

2.1.2. Atributos do lazer 

 

A busca da excitação é uma forma de procurar alívio da repressão social e das tarefas realizadas 

continuamente no cotidiano das pessoas, essa busca acontece no tempo livre ou no lazer, é o 

momento de extravasar e se libertar das tensões adquiridas por meio do trabalho, que na maioria 

das vezes é estressante e cansativo, mas o indivíduo executa por necessidade ou obrigatoriedade 

para obter o sustento da casa. 
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Neste caso o lazer é definido como o processo amplo de criação de laços sociais e 

interdependência, diferente por exemplo do mundo das obrigações sociais como escola, 

trabalho, família e religião onde ocorre controle e repressão. No lazer as formas de relação não 

são sistematizadas ou definidas de antemão como no trabalho, não há normas previamente 

estabelecidas e é encarado pelos autores como a busca de um descontrole sob medida. O lazer 

pode ser, ainda, “uma ocupação escolhida livremente e não remunerada – escolhida, antes de 

tudo, porque é agradável para si mesmo” (ELIAS e DUNNING, 1992, p 107). 

As pessoas podem falar em termos diferentes da excitação agradável que procuram em todos 

os passatempos, depois de um show de rock os jovens podem comportar-se  de uma forma mais 

eufórica, após a apresentação de uma peça teatral, pessoas com mais idade demonstrarão que 

ficaram extremante emocionados, porém mesmo existindo  diferenças nessas manifestações em 

todas encontra-se um forte elemento de excitação agradável e ainda como um ingrediente 

necessário do prazer, um certo grau de ansiedade e medo. 

2.1.3. Atividades do tempo livre 

 

Na obra, A busca da excitação, é possível compreender as relações e as diferenças entre as 

atividades de tempo livre e as atividades que podem ser denominadas de atividades de lazer. 

Para melhor compreender essas diferenças, Elias e Dunning propõem uma distinção maior e 

mais aprofundada e também uma definição mais nítida das relações do tempo livre e o lazer. 

Elias e Dunning (1992, p. 107), teorizam que “tempo livre, de acordo com os actuais usos 

linguísticos, é todo o tempo liberto das ocupações de trabalho. Nas sociedades como as nossas. 

Só parte dele pode ser voltado às atividades de lazer.” 

As atividades do tempo livre são divididas em cinco esferas:1-Trabalho privado e administração 

familiar - A essa categoria pertencem às atividades relacionadas aos cuidados com a família e 

também as atitudes tomadas em relação à provisão da casa. 2- Repouso- A essa categoria 

pertence atividades como dormir, tricotar, futilidades da casa e o não fazer nada em particular; 

3-Provimento das necessidades biológicas - Necessidades como comer, beber, dormir, bem 

como, defecar e fazer amor. 4- Sociabilidade- Atividades como passear em um clube, um bar, 

um restaurante, "jogar conversa fora" com os vizinhos ou mesmo estar com outras pessoas sem 

fazer nada demais, como um fim em si mesmo; 5- Atividades miméticas ou jogo - As atividades 

desse tipo são atividades de tempo livre que possuem caráter de lazer, quer se tome parte nelas 

como ator ou como espectador.  

Essas atividades estão diretamente associadas à destruição da rotina, característica essa, da 

excitação mimética. Essa classificação que Elias e Dunning apresentaram serve para demonstrar 

que o uso do termo tempo livre como sinônimo de lazer não é verdadeiro, pois mostra de forma 

muito clara que boa parte do nosso tempo livre não pode ser considerado como lazer. 
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2.1.4. Rotinas do tempo livre 

Para entender e compreender   as diferenças entre as variadas atividades de tempo livre, entre 

as quais se insere o lazer, Elias e Dunning utilizam o conceito ´´espectro do tempo livre´´ (1992, 

p.145), em que identifica as demais atividades, além do trabalho, que são executadas de forma 

rotineira. 

Essas atividades foram classificadas conforme o que eles chamam de ´´grau de rotina´´ e assim 

foram separadas em três grupos distintos:1-Atividades Rotineiras; estão relacionadas aos 

cuidados com higiene pessoal, alimentação, tarefas domesticas e atenção a familiares. 2-

Atividades de formação e autodesenvolvimento; A este grupo inclui-se o trabalho social 

voluntário, estudo não escolar, hobbies, atividades religiosas, participações em associações etc. 

3-Atividades de Lazer; Encontros sociais, jogos ou atividades miméticas. 

2.1.5. Atividades miméticas 

Ainda há bastante preocupação com esta categoria, mesmo que haja um número crescente de 

pesquisas dedicadas a ela, as características distintas dessas atividades não apresentam tanta 

clareza para serem melhor compreendidas. As atividades de lazer como a ida ao teatro, às 

corridas ou ao cinema, à caça, à pesca, apostar, dançar ou ver televisão são exemplos de 

atividades miméticas 

O termo mimético não é utilizado em seu sentido literário "imitativo". Elias e Dunning (1992, 

p.124-125) comentam que, "já na antiguidade era usado num sentido mais alargado e figurado. 

Referia-se a todas as espécies de formas artísticas na sua relação com a 'realidade', quer 

possuíssem um caráter de representação ou não". Assim sendo, o termo deve ser compreendido 

com o sentido de uma "relação entre os sentimentos miméticos e as situações sérias específicas 

da vida" (1992, p.125-126). Nas situações sérias da vida, as pessoas podem perder o controle e 

assim tornar-se um perigo para si e para outros. A excitação mimética, na perspectiva social e 

individual, é desprovida de perigo, proporcionando às pessoas experimentarem a explosão de 

fortes emoções em público, um tipo de excitação que não coloca em risco a ordem da vida 

social como ocorre nas situações sérias da vida. 

Vale ressaltar que Elias e Dunning, utilizam-se da discussão de Aristóteles sobre a "catarse" da 

tragédia grega para legitimar o conceito de mimese. A catarse é um processo de envolvimento 

coletivo dentro do teatro grego, onde os indivíduos exteriorizariam, nestes espaços, suas 

emoções e euforias. Aristóteles afirmava que a arte imita a vida, e por isso nas expressões 

artísticas as pessoas conseguiriam um momento de envolvimento com a peça. Neste 

envolvimento ocorreria a incorporação das regras morais, já que as tragédias gregas têm como 

característica principal o cunho moralista e ético da sua sociedade, diante disso é importante 

ressaltar que: 
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"[...] sem referência as palavras gregas actuais, não se podem compreender 
declarações de Aristóteles tais como esta: Trabalhamos para ter lazer, que 
quer dizer simplesmente: trabalhamos com o fim de termos tempo para coisas 
melhores e mais significativas. Apenas se conservam fragmentos da teoria 
de lazer de Aristóteles, mas geralmente são bastante esclarecedores". 
(ELIAS e DUNNING, 1992, p.121). 

Aristóteles propunha na sua tese que o prazer é um ingrediente extremamente necessário ao 

efeito curativo, catártico, das ocupações de lazer, que se encontravam em destaque no seu 

pensamento, sem fazer qualquer referência particular a esse fato. 

O despertar de excitação de tipo especifico é o fulcro de todas as atividades miméticas de lazer. 

Nesse contexto mimético a excitação agradável pode demonstrar-se através da aprovação dos 

amigos e da nossa própria consciência, desde que não ultrapassemos certos limites. Dessa 

forma, as atividades miméticas partilham com os outros tipos de lazer a função de antídoto para 

as rotinas da vida. 

3.A IMPORTÂNCIA DO LAZER PARA AS SOCIEDADES 

O lazer é algo que está presente na vida das pessoas de todas as sociedades seja ela 

industrializada ou não, porém nem todos sabem a importância dessa atividade, que traz muitos 

benefícios para a qualidade de vida. Entre os seus benefícios destaca-se o combate ao estresse, 

facilita a circulação do sangue, previne algumas doenças crônicas e transtornos psicológicos, 

além de aumentar a expectativa de vida. 

A prática do lazer é estimulada pelos governos, um terço a mais que é pago nas férias é um 

incentivo para que o trabalhador possa usufruir o benefício do lazer, porém nem todos tem 

conhecimento da finalidade de tal ajuda (MARCELLINO, 2006). 

Atualmente, é nítida a escassez de espaços físicos públicos criados para o lazer, o que se 

percebe, é que grande parte das opções de lazer são desenvolvidas pela iniciativa privada, 

atingindo apenas parte da população que pode pagar para usufruí-las, como trata-se de uma 

atividade lucrativa, acaba por ofertar maiores meios para o divertimento das pessoas. 

Entretanto, o poder público, através da criação de políticas públicas e dos dispositivos legais 

deve criar e desenvolver mais programas e ações de lazer gratuitos voltadas para todas as classes 

sociais. Criar espaços de lazer na cidade como fator de desenvolvimento social é “pensar na 

auto-organização da sociedade, proporcionando vida comunitária e qualidade de vida, com a 

presença do poder público mais próximo da comunidade, entendida, por sua vez, como 

elemento participante no processo e corresponsável por ele” (SAWITZKI, 2011, p. 13). 

 Mesmo que faça parte do dia a dia de algumas pessoas, o lazer, sejam atividades de desporte 

ou cultural, não é uma realidade comum a todos. Marcellino (2006, p. 9), teoriza que “existem 

barreiras interclasses e intraclasses sociais formando um todo inibidor que dificulta o acesso ao 

lazer, não só quantitativamente, mas sobretudo qualitativamente”. 
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Em boa parte das mídias televisivas e mídias das redes sociais as pessoas vislumbram o bem-

estar e a qualidade de vida como algo que se almeja, mas ao mesmo tempo são deixados em 

segundo plano ao serem confrontados com as prioridades do mundo do trabalho e as 

necessidades familiares, religiosas e sociais. A qualidade de vida, segundo Minayo (2000, p. 8) 

“é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social, ambiental e também na própria estética 

existencial”. 

Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos, em uma nova pesquisa, mostraram que unir momentos de folga a exercícios físicos 

pode acrescentar até sete anos na longevidade de uma pessoa, concluíram que praticar alguma 

atividade física nos momentos de lazer, como caminhar ou pedalar no parque, aumenta a 

expectativa de vida independentemente da intensidade do exercício ou do peso do indivíduo. 

Atividades de lazer como caminhada rápida aumenta a longevidade em 1,8 anos (75 minutos 

por semana), 3,4 anos (150 minutos por semana) ou 4,5 anos (450 minutos por semana). Ter 

peso normal e praticar 150 minutos do exercício em comparação com ter índice de massa 

corporal maior do que 35 e ser sedentário, aumenta em 7,2 anos a expectativa de vida. 

 

Apesar de já terem realizado grandes quantidades de pesquisas científicas que já tenham 

comprovado os vários benefícios da prática de atividade física, inclusive em relação à redução 

do risco de mortes prematuras, nenhum estudo havia estabelecido quantos anos cada tipo de 

exercício feito nos momentos de lazer pode acrescentar à vida de uma pessoa, tanto em relação 

aos indivíduos de peso normal quanto aos obesos. 

Os pesquisadores levantaram dados de seis estudos diferentes sobre atividades de lazer que, ao 

todo, contou com mais de 650.000 participantes de 21 a 90 anos de idade, sendo a maioria, 

pessoas acima dos 40 anos de idade. São consideradas atividades físicas de lazer aqueles 

exercícios cuja prática não é obrigatória e nem tem data e horário certo para acontecer. São 

atividades como esportes amadores, caminhadas, corridas ao ar livre ou um simples passeio de 

bicicleta. 

 

Esses resultados destacam a importante contribuição que as atividades de lazer têm, 

principalmente entre os adultos que buscam qualidade de vida. Conforme Nahas (2001, p. 5) a 

qualidade de vida é considerada como sendo “a condição humana resultante de um conjunto de 

parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições 

em que vive o ser humano”.    

 

Quando o indivíduo busca uma atividade de lazer, seja ela qual for, procura atender seus 

próprios interesses, por isso essas atividades possuem características próprias, o que existe em 

comum entre esses diferentes tipos de atividades de lazer é que seus praticantes estão em busca 

de saúde física, saúde mental, bem estar e da sensação agradável que esta provoca e não de uma 

profissionalização.  

Os elementos que definem a qualidade de vida estão muito próximos das definições atribuídas 

à noção de lazer. “Sua busca constante ao longo dos séculos, e sua presença nas mais diversas 



10 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

culturas, revela a condição do lazer como necessidade humana básica, a pedir atenção de cada 

um de nós e da sociedade como um todo” (MEDEIROS, 2004, p. 28). 

 

O lazer também está presente no cotidiano de muitas comunidades ribeirinhas. Em uma 

pesquisa realizada em três comunidades localizadas em Boa Vista do Ramos, o futebol é a 

atividade de lazer escolhida pelos moradores que se preparam durante a semana e aguardam 

ansiosos pela chegada daquele que eles consideram o grande momento de diversão. Segundo 

relatos dos moradores, há uma diferença entre o que eles consideram trabalho e o que 

consideram lazer, para eles sãos duas coisas completamente diferentes, “como se expressa H. 

de 38 anos – 21-7-07 – o trabalho é uma coisa e o divertimento, o lazer é outra. As pessoas têm 

necessidade, sim, de divertimento. Deus o livre se fosse só trabalho” (MATOS, 2008, p.61). 

Por mais que eles tenham uma rotina diferente da sociedade mais urbanizada, no futebol jogado 

aos fins de semana, buscam seu lazer, sem riscos com sensações mais prazerosas que talvez não 

sejam sentidas nas atividades como a pesca, a caça ou outras atividades realizadas para o seu 

sustento, ou seja, buscam sentir emoções diferentes, livres de obrigações, das quais eles estão 

acostumados. 

 

Nessas comunidades, os mesmos lugares que em determinados momentos oferecem o sustento 

dos moradores, abrigam as vidas aquáticas e é o caminho das canoas e rabetas, transformam-se 

em campo de futebol quando o rio seca, e desde então torna-se o lugar para a realização dos 

jogos e até torneios. Há aqueles que não medem esforços para estar presente, se deslocam de 

suas casas viajando o tempo necessário para não perderem o grande espetáculo conforme 

explica Matos (2008, p. 235), “Para ir assistir ao jogo, algumas pessoas em suas embarcações, 

viajam de vinte a quarenta minutos, pelas “estradas” de rio. No percurso, peixes, aves e outros 

elementos naturais são estímulos que distraem a atenção do viajante sem se perceber da 

distância a ser vencida”. 

 

O torneio possui suas características próprias e categorias, as quais denominam torneio de 

carreira e torneio de pênalti, geralmente a equipe vencedora é premiada pelo patrocinador com 

dinheiro, bolo, um frango assado etc. Não se pode deixar de citar o torneio Interlandino que 

conta com a participação de jogadores de todas as comunidades que compõem o município. 

Esse encontro, onde acontece o jogo de bola, nos revela a sociabilidade e a importância do lazer 

para esses moradores, sejam como torcedores, jogadores ou simples adeptos, mesmo tendo 

outras atividades festivas, o futebol é o momento onde a alegria, o fuxico e a paquera são 

compartilhados.  

 

Lazer e qualidade de vida são termos indissociáveis. A qualidade de vida surge, de tal forma, 

associada ao lazer que muitos autores não fazem distinção. Para muitos lazer e qualidade de 

vida são a mesma coisa. De fato, o lazer não é o único fator que influencia a qualidade de vida 

na sociedade, contudo tem uma importância fundamental. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo visou reunir conteúdos teóricos para a melhor compreensão do lazer, destacando o 

papel e a importância deste na vida das pessoas, como também a influência no processo 

civilizador, uma vez que a maioria das reflexões acadêmicas a cerca deste assunto, discutiam a 

sociedade a partir da categoria trabalho, diminuindo a importância das outras esferas. 

Ao longo do artigo, demonstra-se que os diferentes conceitos de lazer de diversos autores, 

apresentam vários entendimentos, porém, todos buscam enfatizar que o lazer contribui 

significativamente para a qualidade de vida do ser humano, pois ele afeta diretamente o estado 

emocional, a saúde e o desenvolvimento pessoal do indivíduo, ou seja, a preposição aqui 

apresentada concebe o lazer como necessidade humana. A relação do lazer com a qualidade de 

vida, pode ter uma importância individual, em outras palavras, com vários objetivos ou 

interesses diferenciados como expectativa de vida, situação econômica ou familiar, e também, 

coletiva que busca os interesses sociais. 

Ainda, apresenta-se as diferenças entre o tempo livre e as atividades de lazer, enfatizando que 

tempo livre, é todo tempo liberto das ocupações de trabalho. Uma observação mais detalhada 

do processo civilizador, aponta para a necessidades de um equilíbrio de autocontrole, por meio 

de atividades que possam liberar as emoções reprimidas, as quais denominamos atividades de 

lazer. Vale ressaltar que entre estas atividades existem as atividades miméticas, as quais foram 

citadas acima. 

Elias e Dunning (1992) entendem que as atividades de lazer levam as pessoas a um nível de 

excitação agradável que se tornou praticamente ausente nas sociedades industriais. Levando em 

conta esta análise é possível dizer que a busca pelas atividades de lazer, principalmente as de 

caráter mimético, é também a busca pela excitação, pela necessidade de manifestação de 

sentimentos fortes que foram ou que estão reprimidos pelo autocontrole dos indivíduos ou pelo 

controle imposto pela sociedade nesse processo. Além das rotinas do tempo livre, eles mostram 

que as modernas modalidades de lazer permitem ao indivíduo livrar-se das tensões do estresse 

diário, sem ameaçar sua integridade física e moral, proporcionando assim um meio de produzir 

um descontrole de emoções, agradável e controlado, e que somente as crianças não são 

censuradas de imediato quando agem de forma bastante excitadas. 

Para os autores a função do lazer é fazer oposição às rotinas da vida social, entre as quais são 

encontradas as ocupações profissionais. Nesse ponto, uma das funções do lazer se torna 

evidente: o papel central que as reações emocionais representam, por desempenhar funções de 

quebra da rotina, gerando assim uma excitação agradável. Assim sendo, conclui-se que estas 

reflexões acerca da busca da excitação, apontam para um aspecto utilitarista do lazer, ou seja, 

o lazer serviria como elemento que permite aflorar as pulsões e ações reprimidas pelo 

ordenamento contemporâneo, de maneira que a sua forma, construída pela sociedade moderna, 

alivia as tensões que a sociedade urbanizada oferece para vivermos em conjunto. 
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Por fim, destaca-se  a importância do lazer para a sociedade, mencionando que o mesmo é 

garantido pela constituição brasileira, sendo associado como meio de inclusão social, qualidade 

de vida e socialização, porém há pouca participação do Estado no que diz respeito a implantação 

e desenvolvimento de políticas públicas capazes de proporcionar a consolidação de ações 

destinadas ao planejamento, organização, promoção e divulgação do lazer a toda sociedade, 

principalmente aos menos favorecidos, pois o que se observa é que quem tem mais poder 

aquisitivo, tem mais facilidade de acesso ao lazer, o que configura sua mercantilização. 

Quanto aos benefícios do lazer, revelou-se através de uma pesquisa realizada na Universidade 

de Harvard que os exercícios físicos realizados nos momentos de lazer, aumentam a expectativa 

de vida dos seus praticantes em até sete anos, o momento do lazer apresenta emoções agradáveis 

também para os moradores de comunidades ribeirinhas que revelam ter emoções diferentes das 

que tem quando estão no momento do trabalho, em busca do seu sustento através da caça e da 

pesca, sentem-se livres de obrigações, implica dizer que para eles lazer é  uma coisa e trabalho 

é outra. Usufruir do lazer acarreta resultados positivos na saúde psicológica, física, no 

desempenho profissional e na criatividade do indivíduo. Assim sendo, conclui-se que lazer e 

qualidade de vida, tornam-se dois elementos interligados. 
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GT5. O LAZER SOB O VIÉS DO PROCESSO CIVILIZADOR.  

 

RESUMO 

 

Este artigo expressar suas ideias sobre a prática esportiva na terceira idade aborda a 

questão do lazer e sua mútua relação. Para esse entendimento o artigo, traz no seu 

contexto à temática: Um diálogo da teoria configuracional do esporte e lazer na qualidade 

de vida do idoso. Neste sentido busca através da teoria de Norbert Elias direcionar esse 

indivíduo a construir um ambiente produtivo, como um instrumento de avaliação da 

qualidade de vida baseado no lazer. Através da teoria elisiana discursa que a busca pelo 

lazer nas distintas sociedades, é caracterizada por fatores limitantes impostos pela própria 

sociedade. Fator este que explica os diferentes hábitos de prática de lazer. Mensura que o 

significado pleno do lazer não se limita apenas à utilização do tempo livre, mas sim, na 

realização dos anseios do ser humano, leva em consideração o preceito que o homem é 

um ser biopsicosocial. Descreve através de um levantamento bibliográfico o desempenho 

cognitivo e neuropsicológico, nos estados de tensão e ansiedade dos idosos, contextualiza 

que o esporte e o lazer efetivam uma redução do estado de depressão, melhora 
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da atividade mental e o relacionamento social. Sobre o que se expõem este artigo, de 

natureza qualitativa tem no seu contexto como objetivo identificar como o indivíduo 

idoso conceitua essa atividade. Assim, o artigo analisa as três grandes esferas: fisiológica, 

psicológica e sociológica. Partindo do preceito que o homem é um ser biopsicossocial, as 

prerrogrativas dessa discursiva insufla que o esporte e lazer, proporciona qualidade de 

vida aos idosos, mostrando que o envelhecimento não é um período de perdas, esse 

momento pode ser considerado um período de novas experiências 

 

Palavras-chave: Esporte e lazer, Idoso, Qualidade de Vida. 

 

ABSTRACT 

 

This article expressing his ideas on the practice of sports in old age addresses the issue of leisure 

and their mutual relationship. For this understanding, the article brings in its context the theme: 

A dialog of the configurational theory of sport and leisure in the quality of life of the elderly. 

In this sense, it seeks through Norbert Elias' theory to direct this individual to build a productive 

environment, as an instrument for assessing quality of life based on leisure. Through the Elisian 

theory, he argues that the search for leisure in different societies is characterized by limiting 

factors imposed by society itself. This factor explains the different leisure practice habits. It 

measures that the full meaning of leisure is not limited to the use of free time, but, in fulfilling 

the human being's desires, it takes into account the precept that man is a biopsychosocial being. 

It describes through a bibliographic survey the cognitive and neuropsychological performance, 

in the states of tension and anxiety of the elderly, contextualizes that sport and leisure effect a 

reduction of the state of depression, improvement of mental activity and social relationship. On 

what this article is exposed, of a qualitative nature, it has in its context the objective of 

identifying how the elderly individual conceptualizes this activity. Thus, the article analyzes 

the three great spheres: physiological, psychological and sociological. Based on the precept that 

man is a biopsychosocial being, the prerogatives of this discursive inflate that sport and leisure 

provide quality of life for the elderly, showing that aging is not a period of loss, this moment 

can be considered a period of new experiences. 

 

Keywords: Sport and leisure, Elderly, Quality of Life. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Essa temática procura analisar o código de condutas nas relações sociais através do 

esporte e o lazer, com base na compreensão sociológica de Norbert Elias. O artigo mensura em 

seu contexto que o esporte e o lazer na terceira idade têm como benefício, mantér a capacidade 

funcional, saúde, auxilia no convívio social e interação, evitando a depressão e problemas 

emocionais. 
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O esporte e lazer buscam juntos a alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade, a 

junção desses dois termos, estabelece um novo sentido para o esporte, nos transcreve a 

transformação de valores humanos. Essa atividade para terceira idade, objetiva que o idoso saia 

do isolamento, que ele descubra novamente as possibilidades do seu corpo, tornando-os menos 

vulneráveis a enfermidades, esse novo paradigma de envelhecimento rompe com os caminhos  

da incapacidade do idoso, do desassossego, da saúde mental precária.  

Segundo (CAETANO, 2006, p.25) o envelhecimento pode variar de indivíduo para 

indivíduo, sendo gradativo para uns e mais rápido para outros Tais variações estão relacionadas 

a vários fatores como, por exemplo: estilo de vida, hábitos saudáveis e, alimentação balanceada, 

dentro outros. Norbert Elias (2001, p. 83) cita que o envelhecimento ainda está em processo de 

mudança, o que nos leva a enxergar que a valorização dos mais velhos é processo que vem se 

renovando.  

Portanto a valorização da prática esportiva na terceira idade é importante, conduz a uma 

longedividade, estabelece mudanças radicais do quadro de vida no que respeita, em particular, 

ao estado de saúde e à participação na vida social o que conduz ao controle de suas emoções, 

conforme Elias (2009, p. 46) [...] as emoções e os movimentos a elas relacionados tem uma 

função dentro do contexto de relacionamento entre pessoas e, num sentido mais vasto, entre 

uma pessoa e a natureza. As emoções e os referidos movimentos ou “expressão” são, em 

resumo, uma das indicações que os seres humanos são por natureza constituídos para viver na 

companhia de outros, para a vida em sociedade. 

Uma observação necessária da finitude humana está relacionada ao tempo que os idosos 

têm para realização de suas atividades de esprte e lazer, para Elias (1989, p. 13) afirma que esse 

caráter enigmático do tempo é proveniente da complexidade das relações humanas e afirma 

que, "...da convivência humana resulta algo que os homens não entendem, que se apresenta 

como enigmático e misterioso". Esse algo, chama-se "tempo". Cada sociedade estrutura seu 

tempo através da consciência, emoções e subjetividade. 
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2. Fundamentação Teórica  

 

2.1. Conceito de idoso. 

 

Como ser social o idoso não é apenas um idivíduo, que está restrito ao processo de 

evolução do nascimento até a morte segundo Bazo (1996, pag.209-222) a velhice, mais que um 

conceito biológico, é uma construção social. Dessa maneira fazer uma analise das estruturas 

sociais se torna interessante, visto que vizualizar as configurações sociais suscinta a complexa 

relação que vem mostrando as formas de existências do desenvolvimento dos indivíduos na sua 

propria estrutura social. 

Segundo Elias (1993, pag. 239) entender estruturas e processos sociais, nunca é 

suficiente estudar um único estrato funcional no campo social. Para serem realmente 

entendidas, essas estruturas e processo exigem um estudo das relações entre os diferentes 

estratos funcionais que convivem juntos no campo social e que, com a mais rápida ou mais 

lenta mudança nas relações de poder provocada por uma estrutura especifica desse campo, são 

no curso do tempo reproduzidas sucessivas vezes. 

Nesta estrutura social podemos citar que o conceito de idoso é diferenciado em países 

desenvolvidos e em países em desenvolvimento, nos desenvolvidos são considerados idosos 

pessoas com 60 anos em diante, nos países em desenvolvimento considera-se idosos pessoas 

com 65 anos em diante. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo 

com 60 anos ou mais. 

Segundo estabelecido pelo Estatuto do Idoso, considera-se idosa a pessoa com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). 

Ao atingir a mencionada faixa etária a pessoa passará a usufruir dos inúmeros direitos 

e garantias estabelecidos por essa legislação protetiva, dentre os quais pode-se referir à 

garantia de prioridade que compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população; 

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao 

idoso; 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
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IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as 

demais gerações; 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da 

própria sobrevivência; 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 

prestação de serviços aos idosos; 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 

A apreciação do pensamento elisiano sobre o envelhecimento reintegra os efeitos 

diverenciados desse envelhecimento, com estudos nas diversas dimensões da relação entre 

indivíduo e sociedade, essas analises sociais valoriza a categorização da diversidade do 

processo de envelhecimento e das possibilidades abertas, no mundo contemporâneo, para um 

envelhecimento digno e solidário. Principalmente mostra a valorização da qualidade de vida 

dos idosos nesse processo de integração social entre este ser idoso e a sociaedade. 

 

2.2. A história da importância dos exercícios na terceira idade 

 
No decorrer da história a humanidade sempre questiona o envelhecimento humano. Em 

diferentes culturas e tempos o processo tem sido objeto de estudo e reflexões, na sociedade 

primitiva os velhos eram tidos como objetos de veneração, jovens buscavam orientações dos 

seus anciões.  No século XVIII, o idoso era tido como patrimônio e não encargo já na revolução 

industrial ocorre uma inversão de valores devido à evolução e a progressão em andamento, em 

vez de sabedoria começa a se julgar o homem pelo seu vigor pela sua capacidade de produção. 

O indivíduo é considerado idoso quando possui idade igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 

1994, 2003). 
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 Como o idoso tinha baixa capacidade de produção passa a ser excluído e marginalizado 

com a perca do seu papel funcional-profissional e papel referente à família – função de 

responsabilidade conduzem o idoso isolamento social. 

 

[...] o controle efetuado através de terceiras pessoas é convertido, sob vários aspectos, 

em autocontrole, que as atividades humanas mais animal escassão progressivamente 

excluídas do palco da vida comunal e investidas de sentimentos de vergonha, que a 

regulação de toda vida instintiva e afetiva por um firme autocontrole se torna cada vez 

mais estável, uniforme e generalizada (ELIAS, 1993, p. 193-194. v.2) 

 

 As estatísticas sobre o crescimento populacional dizem que o mundo se encontra cada 

vez mais velho que toda humanidade se torne mais velha no futuro, devido ao crescimento da 

faixa etária da população acima dos sessenta anos. No Brasil esse grupo é o que mais aumenta 

nesse processo de transformações progressivas juntamente com a soma de vários fatores e 

aspectos biopsicossociais causa no idoso perca da memória, diminuição da força muscular, o 

declínio de algumas habilidades, diminuição de vontade o que leva ao isolamento social. Essa 

falta de motivação varia na terceira idade.  

 

Não é fácil imaginar que nosso próprio corpo, tão cheio de frescor e muitas vezes de 

sensações agradáveis, pode ficar vagaroso, cansado e desajeitado. Não podemos 

imaginá-lo e, no fundo, não o queremos. Dito de outra maneira, a identificação com 

os velhos e com os moribundos compreensivelmente coloca dificuldades especiais 

para as pessoas de outras faixas etárias. Consciente ou inconscientemente, elas 

resistem à ideia de seu próprio envelhecimento e morte tanto quanto possível. (Elias, 

2001, p.80). 

 

 O esporte como forte aliado para combater o aborrecimento e melhorar a autoestima do 

idoso, essa atividade estabelece novos vínculos, cria hábitos saudáveis, motiva a vida do idoso, 

ultimamente a busca pelo esporte na terceira idade vem crescendo devido a promoção a saúde. 

Mas para o idoso, praticar esporte precisa de motivação para ter um significado o seu 

comportamento. 

 
Impulsos emocionais não aprendidos estão sempre relacionados com a auto-regulação 

pessoal aprendida, mais especialmente ao controle aprendido das emoções. O mutável 

equilíbrio entre impulsos emocionais e controle-emocional-de-contentação-de-

impulsos se mostra por si mesmo nos movimentos de uma pessoa, em seus gestos e 
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em suas expressões faciais, que são sinais por meios dos quais as pessoas comunicam, 

involuntariamente ou intencionalmente, a condição da auto-regulamentação de suas 

emoções a outros seres humanos (ELIAS, 1991, p.19).   

 

 Quando um idoso começa a praticar exercícios físicos se identifica uma mudança 

significativa no seu comportamento, a atividade concebida e executada sob novos conceitos 

pode redimensionar a formação do indivíduo. As atividades esportivas aplicadas no idoso 

precisão de apoio especializado (médico e um profissional Educação Física) elas se 

caracterizam pelo benefício à saúde do idoso, permitindo o fortalecimento dos músculos através 

de atividades laborais adaptadas. 

 

Dependemos dos outros; os outros dependem de nós. Na medida em que somos mais 

dependentes dos outros do que eles são de nós, em que somos mais dirigidos pelos 

outros do que eles são por nós, estes têm poder sobre nós, quer nos tenhamos tornado 

dependentes deles pela utilização que fizeram da força bruta ou pela necessidade de 

dinheiro, de cura, de estatuto, de uma carreira ou simplesmente de estímulo (ELIAS, 

2005, p.101). 

 

  Mesmo sendo acompanhados por profissionais os exercícios na terceira idade devem 

ser moderados, é recomendado diminuir a intensidade e investir na qualidade. Assim, as práticas 

esportivas para o público idoso desenvolve um novo sentido na sua vida, eles passam a viver 

de uma forma mais prazerosa e ativa. 

 

2.3. Os benefícios do lazer aos idosos 

 

 

A prática do lazer aumenta o processo de integração o ser humano, na comunidade da 

terceira idade o lazer age como intervenção na vida social do idoso, este começa a sair de sua 

casa procurando se distrair, deixa de ficar sozinho, cria novos laços afetivos, o idoso sai de sua 

zona de conforto, começa a exercitar sua mente e corpo. O sedentarismo que está presente no 

estilo de vida da maioria dos idosos são combatidos com atividades de lazer, segundo  

Dumazedier, lazer é,  

"[...] um conjunto de ocupações, às quais o individuo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, 

para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua livre capacidade 
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criadora, após livrar-se ou desembarcar-se das obrigações profissionais, familiares e 

sociais" (DUMAZEDIER,apud SANTINI,1993,p.17). 

 Quando o começa essa nova integração ao sair de sua zona de conforto, 

automaticamente ele melhora sua autoaceitação, autoestima, vivencia a retomada de momentos 

felizes que muitas vezes não puderam ser concretizados pelos compromissos da vida adulta. 

Para o idoso existem várias opções de lazer que podem ser escolhidas, umas voltadas para o 

físico ou para exercício da mente, essas atividades são essenciais manter o corpo e a mente 

saudáveis na terceira idade. Matsudo (2000, p.20) o aumento da expectativa de vida proporciona 

às pessoas um maior período de tempo para sintetizar e culminar a realização de seus projetos 

de vida, entretanto para que isso ocorra, é necessário que a velhice seja vivida com qualidade. 

 A teoria elisiana, aponta que as atividades de lazer produz um “descontrole” controlado 

de emoções agradáveis, a busca nas atividades de lazer é o aumento das tensões e satisfação. 

Estamos vivenciando uma sociedade nada monotona, hoje estamos vivendo um dos períodos 

de muita excitação na história da sociedade, neste sentido a busca do lazer não está restrito a 

um possível tédio.  

As atividades de Lazer, a música, o teatro, os esportes...representam uma interrupção 

“moderada” nas restrições. E porque moderada? Porque as atividades de Lazer são 

permeadas por limitações das restrições civilizadoras. No rock ou em outros tipos de 

dança, as estruturas sociais permitem o gritar, saltar, pular..., mas não são aceitas 

teoricamente a total exacerbação, explosões incontroladas de extrema excitação 

coletiva. (CAVICHIOLLI, 2000, p.68). 

 

 O lazer para o idoso deve ser levado em conta, por promover a Promoção Social do 

indivíduo, já que age como desenvolvimento pessoal e social, serviços do lazer estão, pois, 

submetidos às mesmas leis do mercado que outros bens e serviços. O lazer para o idoso às vezes 

se caracteriza em passeios com os familiares e práticas religiosas, sendo que a realização regular 

de exercícios físicos é uma das bases para uma melhor saúde e longevidade do idoso. 

 

2.4. As dificuldades ao acesso do esporte e lazer 

 

 Os programas organizados de idosos investem em diferentes atividades sociais, culturais 

e esportivas. Apesar dos benefícios das práticas esportivas, ainda existem idosos que não 

realizam essa prática com regularidade, são vários fatores que levam idosos a desistirem de 
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praticar atividades esportivas, mesmo tendo conhecimento que essas atividades, podem ajudar 

no seu tratamento. Entre as diversas dificuldades, as principais são: o mal-estar no início da 

prática, a falta de tempo, a falta de companhia para gerar uma motivação, a falta de um espaço 

público adequado, a baixa autoestima, o medo de agravar ou obter lesões, as dificuldades de 

mobilidade e outros problemas de saúde em geral. 

 

A Política Nacional do Idoso tem como objetivo criar condições para promover a 

longevidade com qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas não apenas 

para os que estão velhos, mas também para aqueles que vão envelhecer, procurando 

impedir qualquer forma de discriminação de qualquer natureza contra o idoso, pois 

ele é o principal agente e o destinatário das transformações a ser efetivadas através 

desta política (CIELO; VAZ, 2009, p.39). 

 

É dever do poder público, preocupar-se com uma política que priorize ações que estimule e 

beneficie o idoso, nos segmentos da cultura, lazer, esporte e educação, tendo como meta a 

promoção da cidadania na terceira idade. De acordo com Elias & Dunning (1992, p. 16) a 

sociologia orientou-se para o campo restrito dos aspectos “sério” e “racional” da vida, o que 

teve como efeito que o divertimento, o prazer, o jogo, as emoções e as tendências “irracionais” 

e “inconscientes” do homem e da mulher tivessem merecido escassa atenção no âmbito da teoria 

e da investigação sociológicas.   

As entidades governamentais devem preocupar-se mais com as políticas de lazer 

voltadas para esta faixa etária, criando e estimulando programas de lazer, os quais favoreçam 

para a realização plena do idoso enquanto ser humano ao longo da história vivemos em 

sociedades organizadas onde os governantes exercem controle sobre os instrumentos de 

violência legítima, legal, enquanto se detém a evitar a violência ilegítima ou ilegal no resto da 

sociedade (ELIAS, 2007, p. 142). 

 

A formação do Estado serve, entre outras coisas, para possibilitar o exercício do 

controle ou da “civilização” de maneira satisfatória, perante as sociedades modernas. 

Este novo Estado tem como uma de suas características fundamentais o monopólio da 

violência física, dentro de uma esfera de legitimidade. Na linguagem eliasiana, isso 

quer dizer que há grupos ou indivíduos que “podem reter ou monopolizar aquilo que 

os outros necessitam, como por exemplo, comida, amor, segurança, conhecimento, 

etc. Portanto, quanto maior as necessidades desses últimos, maior é a proporção de 
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poder que detêm os primeiros” (ELIAS, 1994 apud GEBARA: LUCENA, 2005, p. 

01). 

 

As dificuldades econômicas dos idosos, as condições precárias de saúde e a perda 

gradual do hábito de lazer externo, são alguns dos impedimentos para esta prática. Segundo 

Salgado (1982), apesar do declínio de capacidade, os idosos, em sua maioria, demonstram alto 

grau de interesse pelas artes, ciências, filosofia, religião, direito e política. Suas metas são 

restritas, embora haja os que se atualizam por meio de leitura, noticiários de televisão ou 

qualquer meio pelo qual acompanha o desenrolar dos acontecimentos.  

 

3. Analise e discussões  

 

 As vantagens da inclusão do esporte e do lazer na vida do idoso, são considerados dois 

fatores essenciais na manutenção das suas condições físicas, esses elementos tem um papel de 

destaque na integração social do idoso. Essas atividades proporcionam ao idoso uma 

autoestima, eles ficam motivados, saem do sedentarismo, ficam mais confiantes, capazes de se 

desafiarem. 

 

Existe uma boa dose de evidência sugerindo que as estruturas e funções das de lazer 

não podem ser compreendidas se não se considerarem como um fenômeno social por 

direito próprio, independente de actividades de não lazer, mas, do ponto de vista 

funcional, de valor não inferior, não subordinadas a elas. (ELIAS; DUNNING, 1992, 

p. 141). 

 

 Na fase da terceira idade tanto para os homens quanto para as mulheres, é natural que 

os sistemas fisiológicos do corpo declinem, para retardar esse declino o idoso deve adotar um 

estilo de vida mais equilibrado, isso vale para qualquer fase do ser humano, praticar uma 

atividade de esporte e lazer anemiza a velocidade das modificações corporais, além de permitir 

o idoso criar novos hábitos saudáveis, evita aborrecimento, deixando esse idoso muito 

motivado. Elias e Dunning concluem é que todos os “elementos de lazer” possuem função de 

“antídotos para as rotinas da vida” (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 184) para esses autores a 

sociabilidade é um elemento básico do lazer e desempenha um papel na maioria das atividades. 
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 Na terceira idade, a qualidade de vida se baseia na capacidade de viver plenamente, e 

isso inclui, principalmente, a saúde física. Praticar algum esporte evita dores, mal-estar e 

diversas doenças, intervindo em problemas que, muitas vezes, geram dependências e 

desconfortos. 

 Quando o idoso pratica esporte mantém sua capacidade funcional e envelhece 

biologicamente com saúde, toda atividade física manipulada com acompanhamento de um 

profissional capacitado, concede a pessoa idosa mais independência, mantendo sua autonomia 

para realizar tarefas cotidianas sem o auxílio de outras pessoas por um tempo maior. 

 

4. Considerações  

 

Considerando que o equilíbrio psicológico se torna difícil na terceira idade e que a longa 

trajetória desse envelhecimento para cada indivíduo acentua um certo distanciamento social à 

medida que a idade aumenta, e que esse indivíduo se tornam menos ativo e suas capacidades 

físicas diminuem, afetando as estruturas da personalidade mental e social no seu ciclo de vida. 

Para redução dessas ansiedades e medos se discutiu historicamente a importância do esporte e 

lazer no contexto desse artigo, como recalcamento ao longo dos processos civilizadores para 

facilitar a transição de um tempo sociobiológico. 

A priori as atividades de esporte e lazer para população idosa são trilhados pela 

psicologia como referências de cuidados e ajuda à prevenção dos agravos no cotidiano de vida 

do idoso, valoriza suas potencialidades em todos os segmentos, principalmente no que tange a 

descontração, libera momentos de cooperação e descontração, interação, criatividade e de 

aquisição de conhecimentos, trazendo benefícios e qualidade de vida na terceira idade. 

Portanto é necessário que novos estudos sejam feitos para ampliar as reflexões sobre o 

universo do esporte e lazer, voltados para a população idosa, onde sejam criados ambientes de 

fácil acesso, onde esses idosos tenham oportunidades de se exercitar. Esses espaços iram 

contribuir para minimização dos aspectos discriminatórios dos idosos, assegurando novos 

meios e perspectivas de compreensão sob essa fase de desenvolvimento humano. Os idosos 



12 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

precisam conhecer diferentes atividades no esporte e lazer para irem em busca de atividades 

prazerosas, fora da rotina dos seus lares. 
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GT5. O LAZER SOB O VIÉS DO PROCESSO CIVILIZADOR.

RESUMO
O presente resumo expandido é um relato de experiência sobre a implementação de roteiros
virtuais originados durante a pandemia organizado por uma agência de viagem para a
comunidade Baré, localizado na comunidade Nova Esperança a 60km de Manaus -
Amazonas. O roteiro está vinculado ao projeto Conexão Baré e se tornou uma oportunidade
de retomada das atividades turísticas de forma segura. O resumo tem como objetivo relatar a
experiência da viagem que ocorreu de forma remota e compreender o seu impacto na
comunidade. A experiência foi possibilitada dentro do projeto de iniciação científica
intitulado “Turismo comunitário: tecendo uma proposta para as comunidades da BR-319”.
Verificou-se que a comunidade Nova Esperança trabalha com a conservação e manejo de
quelônios, além da pesca, artesanato esculpidos em madeira e detalhados com características
regionais. O povo Baré se mostrou bastante receptivo e ativo às novas ideias. Além da
visitação tradicional, surgiu uma edição especial dessa modalidade remota, a possibilidade de
participar da celebração da soltura dos quelônios junto à comunidade, um grande momento
para o povo Baré. Levando em consideração a acessibilidade dessas comunidades com
internet, é uma proposta a se pensar diante das comunidades que trabalham com o turismo no
Amazonas, pois com a experiência realizada pela empresa Braziliando fica perceptível a
riqueza dessa adaptação no momento em que vivemos e priorizando a segurança e a saúde dos
povos indígenas. Experiência única e rica em um intercâmbio cultural com aprendizado
mútuo. Nesse relato foi possível perceber a importância de uma boa parceria entre empresa e
comunidade, na qual estabeleceram relações de comércio justo, sem gerar dependências ou
explorações.
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ABSTRACT
The present expanded summary is an experience report on the implementation of virtual
itineraries originated during the pandemic organized by a travel agency for the Baré
community, located in the Nova Esperança community, 60km from Manaus - Amazonas. The
itinerary is linked to the Conexão Baré project and has become an opportunity to safely
resume tourist activities. The summary aims to report the travel experience that took place
remotely and understand its impact on the community. The experience was made possible
within the scientific initiation project entitled “Community tourism: weaving a proposal for
the BR-319 communities”. It was found that the Nova Esperança community works with the
conservation and management of turtles, in addition to fishing, crafts carved in wood and
detailed with regional characteristics. The Baré people were very receptive and active to new
ideas. In addition to the traditional visitation, a special edition of this remote modality
emerged, the possibility of participating in the celebration of the release of the turtles by the
community, a great moment for the Baré people. Taking into account the accessibility of these
communities with internet, it is a proposal to think about before the communities that work
with tourism in Amazonas, because with the experience carried out by the company
Braziliando it is noticeable the richness of this adaptation in the moment we live and
prioritizing safety and the health of indigenous peoples. Unique and rich experience in a
cultural exchange with mutual learning. In this report, it was possible to perceive the
importance of a good partnership between the company and the community, in which they
established fair trade relations, without generating dependencies or exploitations.

Keywords:  Community. Experience. Virtual Travel. Community Tourism.

1. INTRODUÇÃO

O relato intitulado “Relato de Experiência Virtual com os Barés da Amazônia” surge a partir

de uma parceria entre a comunidade Nova Esperança (localizada no município de

Manaus-AM) e a agência de turismo Braziliando na oferta de experiências turísticas remotas.

Devido ao momento de pandemia e o alto nível de contaminações, em março de 2020 é

decretado quarentena e o mundo passa a viver em isolamento social. Consequentemente, o

turismo sofreu bruscamente uma queda em seus subsetores (serviço de alimentação e lazer,

agenciamento de viagens, transporte e hospedagem), os empreendimentos locais foram os

mais afetados. Segundo a FGV projetos,
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Mesmo com o fim do período de maior isolamento social, com a queda de renda da
população, os primeiros cenários indicam que a demanda pelos serviços de turismo e
dos setores relacionados não será a mesma, já que a predisposição para gastos em
viagens ainda estará condicionada a uma maior confiança na segurança sanitária do
destino a ser visitado (FGV, p. 7, 2020).

Consequentemente houve uma queda nos fluxos do turismo internacional, nacional e

regional. Pensando no cenário atual, foram realizados vários debates online com intuito de

repensar um turismo responsável, buscando meios de retomar as atividades de forma segura,

usufruindo dos meios tecnológicos e de protocolos de segurança. Uma das propostas seriam

as visitas guiadas de forma remota, priorizando a segurança de todos os envolvidos. Essa seria

uma forma de inclusão e renda, principalmente às comunidades mais afetadas com a

suspensão de suas atividades voltadas ao turismo. A Braziliando iniciou um projeto de

trabalhar essa experiência totalmente online na comunidade Nova Esperança, pensando

justamente nas visitações à comunidade sem afetar a segurança de todos.

Localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga-Conquista a

cerca de 60km de Manaus, a Comunidade de etnia Baré que possui parceria com a agência de

turismo Braziliando desenvolve atividade do programa de manejo e monitoramento dos

quelônios, além de trabalhar com o artesanato de característica cultural, realçando a beleza da

floresta e utilizando técnicas de manejo sustentável. A comunidade conta com duas igrejas,

escola indígena, um campo de futebol, uma linda biblioteca, um centro comunitário e um

posto de saúde. A pesca, caça e a agricultura são elementos chave nas atividades do cotidiano

(BRAZILIANDO, 2020).

A empresa Braziliando promove o turismo de base comunitária e busca proporcionar

“um modo de fazer turismo no qual as atividades são protagonizadas pela própria comunidade

local e que tem como pilar a sustentabilidade (sociocultural, econômica e ambiental). Quem

vive essa experiência é integrado à cultura pelos comunitários, que recebem o visitante e

apresentam o seu modo de vida” (BRAZILIANDO, 2020). Segundo a autora Martha Irving,

Em um mundo atormentado pela perda de referências, a necessidade de
pertencimento, bem como de um intercâmbio intercultural, exprimem o desejo de
uma procura de sentidos da parte dos atores. Turistas querem ser atores,
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responsáveis e solidários em seus intercâmbios com outros mundos (IRVING, 2009,
p.50)

Como consequência do cenário de pandemia no Amazonas, muitas comunidades

buscaram/buscam meios de manter suas rendas e por intermédio do uso do protocolo de

segurança retomar suas atividades de forma mais segura, saudável e sustentável possível. O

medo de aglomeração reforça o turismo de base comunitária como foco entre os turistas, pois

o turismo massivo passa a ser menos procurado, dando prioridade à segurança sanitária.

Por esse motivo é importante compreender e refletir como essas comunidades

entendem esse modelo de gestão de turismo, e buscam parcerias e a chance de se tornarem

protagonistas de seu próprio trabalho.

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de roteiro virtual

realizado com a comunidade Nova Esperança operado pela empresa de turismo Braziliando,

interagindo com a proposta de imersão cultural de maneira totalmente remota.

2. O INÍCIO DA EXPERIÊNCIA

A agência de turismo Braziliando (localizada no Rio de Janeiro) apresentou em uma

das reuniões do grupo Fórum de Turismo de Base Comunitária do Amazonas a proposta de

viagem on-line com os Barés da Amazônia, localizado na Comunidade Nova Esperança,

Manaus - Amazonas. Comunidade na qual a empresa possui parceria e realizava visitas

presenciais com turistas nacionais e internacionais antes da pandemia. A proposta apresentada

foi recebida pelos participantes com muito interesse e curiosidade. Enfim foi feita a

divulgação e alguns integrantes do grupo decidiram fazer o roteiro on-line.

Momento pré-viagem. A empresa se mostrou prestativa aos seus viajantes. Após a

inscrição via formulário on-line e o pagamento por transferência, foi criado um grupo no

WhatsApp com todos os participantes para compartilhar os informativos antes do embarque.

Foi possível ficar atualizado por meio do e-mail, caso o cliente optasse por não participar do

grupo. A comunicação até o dia do check-in foi bastante interativa, a empresa buscou

conhecer bem seu consumidor, realizando quiz, divulgando playlist indígena, manual de
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check-in e até mesmo receita de mujeca com banana verde (também conhecido como Mojica)

um prato típico da região, além de vídeos para quebrar o estereótipo da imagem que é vendida

do indígena, sensibilizando o visitante a viajar de mente aberta. Nesse primeiro momento foi

possível observar a importância de uma boa comunicação, fato fundamental para

compreender a importância do diálogo e esclarecimento de dúvidas antes do momento in loco.

A viagem. A viagem ocorreu no dia 7 de novembro de 2020, às 9 horas, via Google

Meet. Depois de todos estarem presentes no horário marcado, a fundadora da empresa iniciou

explicando um pouco mais sobre o universo Google Meet, caso alguém não soubesse usar.

Devemos levar em consideração que esse é um ambiente novo para muitos, por isso, é

necessário paciência e preparação por parte da empresa para atender todas as dúvidas ou

problemas técnicos quanto a utilização do recurso. Após as breves apresentações, se deu

início a uma dinâmica um tanto curiosa. Cada participante deveria descrever sua emoção

naquele momento, em uma única palavra, respondendo a seguinte pergunta: “o que vamos

levar na bagagem?” As palavras foram anotadas em papel e guardadas em uma mochila

bonita e colorida. A ideia é bastante curiosa, pois instiga os viajantes e suas emoções antes do

embarque. É interessante o cuidado que a agência teve em manter os detalhes de uma viagem

presencial adaptado à realidade remota com o embarque, bagagem e desembarque. Esse foi o

nosso check-in.

No embarque foi apresentada uma simulação para realizar uma viagem remota segura,

prevenindo qualquer possível problema, seja com conexão de internet, bateria ou até mesmo

materiais necessários para realizar a viagem (como água e bloco de notas), tudo isso por meio

de curto vídeo ilustrativo. Logo depois foi projetada a vista aérea da cidade de Manaus por

meio de uma janela de avião, causando uma sensação de estar em uma aeronave. Essa

simulação foi necessária pois alguns visitantes não eram de Manaus, haviam pessoas de

outros Estados. Todo o percurso foi apresentado por imagens via satélite, deixando o viajante

ciente do trajeto percorrido, sendo: Aeroporto de Manaus; em alguns casos, um pequeno tour

foi feito pela cidade; e finalmente chega-se ao terminal portuário Marina do Davi onde ficam

as pequenas embarcações e, por fim, a comunidade.
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Para tornar o percurso mais interessante, houve uma simulação de embarque em um

suposto barco regional, com direito a sequência de imagens do interior do barco e imagens do

rio, em seguida foi realizado uma meditação no intuito de descrever a viagem até a

comunidade de forma relaxante e lúdica. A meditação passa a ter uma função importante no

processo de adaptação ao meio on-line. Ela permite a conexão do viajante com a natureza

transmitindo um pouco da emoção que é viajar de barco pelos rios da Amazônia e minimiza a

monotonia que é a internet na maioria das vezes. Além da tentativa de aliviar o momento

delicado e estressante que é o isolamento social.

No desembarque, fomos recebidos pela comunidade com uma calorosa recepção. O

líder comunitário fez uma breve apresentação de si e da comunidade. Antes de começar o

passeio, foi realizado com o pajé da comunidade, um ritual de boas-vindas e de iniciação, a

partir do uso do Breu para defumação, com intuito de trazer boas vibrações e bênçãos aos

visitantes. É mencionado também o uso de algumas ervas medicinais para cada enfermidade,

foi citado também as crenças e rituais.

O líder contou um pouco sobre a história e a importância do Dabacuri, um ritual de

acolhimento, recepção e agradecimento que foi feito pela comunidade . Ele é realizado por

várias etnias do Alto Rio Negro a várias gerações. Geralmente cada comunidade oferta

alguma espécie de oferenda, seja fruta, caça, pesca, farinha ou beiju, por exemplo. O objetivo

é socializar com os convidados e como forma de agradecimento da comunidade aos seus

convidados. Segundo a autora Rosilene Waikon

Durante a cerimônia ocorrem trocas de saberes e conhecimentos que envolvem
cantos, música, dança, bebida, alimentos, histórias, ornamentos, ritos de passagens,
momentos de aliança política social e arranjos matrimoniais. A realização do
dabucuri nas comunidades indígenas do Alto Rio Negro é frequente, aspecto
relevante para reflexão da manifestação cultural como patrimônio imaterial desses
povos (PEREIRA, 2016, p.04).

É importante lembrar que a celebração de iniciação foi adaptada ao meio remoto, por

esse motivo foi realizada de forma mais objetiva.
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A comunidade possui uma escola indígena e uma biblioteca com uma arquitetura rica

em iconografias indígenas. Devido ao Covid-19 as atividades escolares estão suspensas, os

pais buscam ensinar em casa, assim participam mais da rotina de estudo de seus filhos.

Conforme relato do líder, o contato com as secretarias municipais de educação é precário,

sendo possível observar o despreparo da mesma. O líder explica que a educação gerou renda e

muitas oportunidades, como exemplo, o próprio turismo que tem se desenvolvido e vem se

destacando na comunidade, consequentemente, houve melhora na infraestrutura, onde se

passou a ter uma preocupação maior em estabelecer essa relação turismo e natureza, buscando

oferecer um turismo responsável. Devido a pandemia as visitações foram interrompidas e foi

necessário recorrer a outros meios de renda, uma das opções que tem mostrado resultado é o

artesanato. A comunidade se destaca na produção de peças esculpidas em madeira local rica

em detalhes de animais locais. As vendas ocorrem de forma on-line, evitando assim,

aglomerações e risco ao povo Baré. Quanto à tecnologia, ainda estão em processo de

adaptação, a conexão oscila uma vez ou outra, mas nada que interfira na experiência. A loja

virtual pode ser acessada pelo Instagram Surisawa Eco-Arte (@surisawa-muraki). Outro

meio de divulgação é por meio da Feira Internacional Digital - empreendedorismo, inovação e

crédito - organizada pela SEBRAE, e também, por meio do Jirau da Amazônia, projeto que

visa promover o artesanato local a partir de produtos sustentáveis coordenado pela Fundação

Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com a lojas Americanas, as venda são totalmente

on-line.

A alimentação da comunidade é baseada em frutas e pesca, o líder mostra um canteiro

dedicado ao cultivo de ervas medicinais, sendo eficiente contra o Coronavírus. Não houve

nenhum caso grave, todos seguiram as devidas recomendações do Ministério da Saúde. Como

prato típico foi apresentado a Pukeca, uma receita passada entre gerações e repleta de história

e sabor.

Após conhecer um pouco da gastronomia local, os visitantes foram levados até a área

de produção de artesanato, um dos artistas locais apresentou o processo de produção de uma

peça e demonstrou as opções de artesanato disponíveis. As vendas são realizadas de forma



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

on-line, onde os administradores procuram manter as redes sociais atualizadas, participam de

feiras para divulgar melhor seu trabalho e ainda contam com o livro “Baré: Povo do rio” onde

apresentam sua rica história e costumes.

No caso de grandes produções encomendadas é organizado um mutirão para suprir a

demanda, onde homens ficam responsáveis pela produção dos utensílios e as mulheres ficam

responsáveis pela confecção das jóias e os acabamentos dos utensílios, todos se ajudam.

Como contribuição, uma das participantes da viagem complementou dizendo: “existe uma

matriz cultural comum, mas cada comunidade construiu características próprias específicas a

partir das dinâmicas culturais”. A partir dessa fala, entendemos que o estilo de artesanato de

cada povo se dá de acordo com suas tradições e costumes. Então é possível identificar

algumas comunidades por meio de seus traços culturais apresentados nas cores e detalhes

usados em seus artesanatos ou suas vestimentas e pinturas tradicionais.

Finalizando o roteiro, a última exposição realizada foi da moradora da comunidade e

monitora/coordenadora do projeto de manejo de quelônios na comunidade Nova Esperança.

A espécie “[..]denominado, na língua Nheengatu, "Irapuca Rumuara" (Amigos da
Irapuca)” desova na praia e a equipe responsável pela coleta se desloca até o local
pela madrugada, a fim de realizar o processo com sucesso e evitar predadores. Feito
a coleta, os ovos são transportados em uma caixa de isopor em segurança, ao chegar
na comunidade são transferidos para um local com infraestrutura semelhante ao
habitat natural para a eclosão dos ovos (chocadeira), após a eclosão eles seguem
para uma espécie de berçário, onde são alimentados até atingirem o tamanho ideal e
posteriormente a soltura. As crianças participam desse momento de manejo, onde
ajudam na alimentação e no próprio monitoramento, o incentivo é realizado desde de
criança (BRAZILIANDO, 2021).

Um projeto importante para a comunidade. “Nova Esperança buscou o programa

de monitoramento para a comunidade e, em 2015, 10 monitores foram capacitados pela

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA)” (BRAZILIANDO, 2021), seu trabalho

engloba conscientizar sobre a importância da conservação e do manejo dos quelônios. O

consumo excessivo se torna proibido. Além do manejo, antes da pandemia era possível

acompanhar o processo do nascimento dos filhotes, tornando um atrativo para a comunidade.

Durante o passeio, uma outra participante sugeriu uma edição especial para acompanhar a
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soltura de quelônios de forma remota. A empresa aceitou o feedback e no dia 20 de março de

2021, a comunidade celebrou a soltura dos quelônios junto a agência de turismo Braziliando e

foi um sucesso.

Na edição especial, o processo de embarque foi o mesmo e a agência fez parceria com

o CEQUA (Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia) localizado no Instituto Nacional

de Pesquisas da Amazônia (INPA), também conhecido como Bosque da Ciência, com o

intuito de contextualizar melhor sobre as espécies de quelônios. “Este espaço busca, por meio

de ações de educação ambiental e pesquisa, aumentar a valorização e a consciência ecológica

dos amazonenses frente à dificuldade para a conservação de quelônios, como o consumo, o

comércio ilegal e a sua importância para o equilíbrio ambiental na Amazônia.”

(BRAZILIANDO, 2021).

Na comunidade a recepção foi de forma calorosa novamente e todos estavam a caráter

para a celebração, onde a vestimenta é produzida a partir de fibras de Tauari, decorados com

semente do açaí, e na perna foi usado chocalho de semente de seringueira. Após entender

como funciona a participação da comunidade no processo de coleta dos ovos e monitoramento

da espécie, foram realizadas gincanas on-line tanto com os visitantes quanto os jovens e

crianças presentes na comunidade. Foi possível interagir com todos de forma dinâmica. Como

parte da programação, iniciou-se o ritual da celebração com pintura facial e dança tradicional

realizados pelas crianças. Um verdadeiro espetáculo! A soltura aconteceu logo após as

apresentações, um momento de muito emoção e euforia principalmente ao povo Baré, que

aguardava ansiosamente o resultado de seu árduo trabalho de manejo e cuidados.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

A proposta é bastante ousada e instigante. Realizar uma viagem de forma remota parecia uma

realidade distante, mas o projeto mostrou fazer adaptações ao momento de isolamento em que

vivemos. O empenho que a agência de turismo demonstrou em trazer a experiência o mais

próximo de uma viagem presencial foi fascinante. Do início da venda até o momento da

viagem foi possível observar a interação entre cliente e empresa na prestação de informações
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de qualidade, possibilitando diferentes experiências antes mesmo da viagem, e com isso abrir

a mente de seu cliente antes de participar de uma imersão cultural, seja presencial ou virtual.

Quanto ao material de apoio foram utilizados: Gmail, WhatsApp e Google Meet, a fim de

manter todos informados a respeito do roteiro e local visitado. As comunidades que possuem

conexão de internet tendem a apresentar falhas na rede ou pequenos atrasos, então é

interessante viajar tendo plena ciência dos possíveis problemas. Quanto ao Povo Baré, a

recepção se deu de forma calorosa. A comunidade é bastante ativa e animada, é visível a

parceria respeitosa entre a empresa e a comunidade, resultando em uma visita agradável e um

tanto amigável. Em nenhum momento houve desrespeito ou qualquer tipo de preconceito, o

roteiro fluiu naturalmente com interação, emoção e dinamismo.

Como resultado, o projeto ofereceu uma oportunidade segura de retomada das

atividades turísticas para a comunidade Nova Esperança. Uma proposta interessante para as

demais comunidades que sentirem interesse em trabalhar o turismo nesse formato, enquanto a

vacina não chega para todos. Um aspecto interessante a ser destacado é que a comunidade

Nova Esperança não possui o turismo como atividade principal, eles trabalham com

artesanato e outras atividades locais, um quesito importante, pois assim, as visitações se

tornam complementar às suas rendas. A edição especial de soltura dos quelônios se mostrou

um sucesso, poderia ser trabalhado por comunidades que fazem a prática do manejo também,

essa proposta é promissora principalmente aos estudantes (do fundamental ao acadêmico),

pois contribui para uma educação ambiental de forma dinâmica e lúdica, além de apresentar

um pouco sobre o universo TBC e o centro de estudo CEQUA que organiza Lives e pequenos

eventos on-line no Bosque da Ciência.

Enquanto bolsista de iniciação científica a experiência vivida foi única. Com a

interrupção das visitas técnicas presenciais na Universidade, os eventos on-lines se mostraram

muito promissores, proporcionando um novo conceito de visita técnica. Por ser um meio de

prática um tanto novo, deve-se levar em consideração a falta de acessibilidade de alguns

alunos em relação a recursos tecnológicos, por esse motivo é de suma importância verificar a

acessibilidade da comunidade e dos próprios discentes envolvidos na pesquisa ou visita
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técnica. A respeito das visitações, é interessante ter esse primeiro contato de viagem remota

com as expectativas baixas, além do mais, se trata de um projeto piloto, por esse motivo é de

suma importância estar aberto a novas experiências e buscar sugerir de forma colaborativa. A

dificuldade apresentada foi a questão do fuso horário, esse pode ser um grande desafio na

hora de montar um roteiro desse porte, tendo em vista a participação de pessoas de diferentes

países. Fora isso, não foram identificadas nenhuma outra dificuldade. Como recomendação é

possível arriscar dizer que a proposta tem um grande potencial no Estado do Amazonas,

porém há muito a ser feito nas comunidades, principalmente em relação à infraestrutura das

mesmas, especialmente de comunicação. É necessário que se trabalhe o cumprimento de

políticas públicas especialmente no que se refere aos protocolos de segurança para garantir o

desenvolvimento de qualquer atividade nessas comunidades.

Devido ao isolamento social que o mundo tem enfrentado, na retomada das atividades

o turismo de base comunitária entra em destaque. Pensando na segurança sanitária, a escolha

mais viável será por destinos nacionais e regionais. O turismo de base comunitária (TBC)

surge como protagonistas nesse cenário, pois as comunidades

possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão, e está baseado na
gestão comunitária ou familiar das infraestruturas e serviços turísticos, no respeito
ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na economia solidária (TUCUM
2008). (p.147)” (IRVING, 2009, p147).

Segunda a autora Martha Irving “a reflexão sobre turismo de base comunitária, no

Brasil, trazia em sua expressão um sentido marginal, periférico e até mesmo romântico, diante

das perspectivas de um mercado globalizado e ávido por estatísticas e receitas” (IRVING,

2009. p.108), esse é um estereótipo que muitas comunidades enfrentam, elas carregam uma

imagem distinta da realidade que vivem, além do mais, a ideia do TBC é que elas se sintam

parte e possam estabelecer uma relação mútua entre os envolvidos sem precisar alterar seu

modo de vida para se encaixar no padrão do turismo massivo. A autora reforça “no caso

brasileiro, o turismo de base comunitária vem se apresentando em casos que têm em comum

as lutas sociais, como a conservação dos recursos naturais, base da subsistência de diversas
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comunidades; a luta pela terra; a luta pelo direito à memória cultural; a luta por uma educação

digna” (IRVING, 2009, p.150). Esse é o caso da comunidade Nova Esperança, por trás da

recepção calorosa, há um povo que luta pela sua história, pela sua memória, procura ser visto

e proporciona o que é melhor para a comunidade. O roteiro por via videochamada se trata

muito mais do que uma viagem, carrega o legado de um povo que trabalha em cima da

conservação pensando nas gerações futuras e luta pelos seus direitos. Pensando na

importância do turismo de base comunitária na gestão de atividade turística sustentável,

segundo o autor Ivan Bursztyn entendemos que

Não se trata, apenas, de percorrer rotas exóticas, diferenciadas daquelas do turismo
de massa. Trata-se de um outro modo de visita e hospitalidade (...) De um lado, os
mega-empreendimentos hoteleiros do tipo resort e village seguindo o modelo all
inclusive, autárquicos e isolados, sem relações vinculantes com as comunidades do
território onde estão situados. Do outro, os empreendimentos de base comunitária
com todos os benefícios das atividades turísticas revertidos para as pessoas
situacionalmente afetadas (BURSZTYN, 2009, p.87).

Por esse motivo é necessário que “as políticas públicas de promoção do turismo não

podem se limitar, por exemplo, ao papel de aumentar o fluxo de viajantes em determinada

região ou contribuir para a atração de divisas externas para o país” (BURSZTYN, 2009, p.88),

caso contrário, ele se tornaria um turismo convencional e predatório.

Na fala do líder da comunidade é perceptível o modo como o turismo mudou suas

vidas, mas sem alterar o seu estilo de vida, pois ali eles conseguem ser quem eles são e nós

enquanto telespectadores, devemos interagir nessa imersão de mente aberta, pois muito se

aprende nessa troca de experiências.

O direito ao lazer no Brasil surge na Constituição da República Federativa em 1988, e

ainda sim há uma carência no esporte e no lazer ao longo dessas décadas. Vandacy e Cleber

(2016, p.228) afirmam que “As políticas públicas de lazer necessitam assegurar a todos os

cidadãos o direito social ao lazer, a ter acesso aos bens de consumo assim como aos

equipamentos direcionados ao lazer”, essa acessibilidade se dá não somente em atrações ou

eventos, mas também na infraestrutura de espaços públicos, os autores destacam:
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[...] observamos a falta de participação mais efetiva da sociedade na cobrança de
políticas públicas para o lazer. As pessoas vivem uma rotina desenfreada à procura
da melhoria de vida e no consumismo; na maioria das vezes, não estão preocupadas
com seu tempo livre, mas com outros aspectos de suas vidas que incluem
principalmente saúde, educação, trabalho, e o lazer não se torna prioridade em suas
vidas. (CASTRO, V. S.; CASTRO, C. A. T. 2016, p. 229).

Adaptado a realidade remota, estamos sujeitos a renovação das emoções através de

atividades miméticas, ou seja, através da imitação do real, mais especificamente no aspecto

online, segundo Norbert Elias

Deste modo, os sentimentos dinamizados numa situação imaginária de uma
actividade humana de lazer tern afinidades com os que são desencadeados em
situações reais da vida — e isso que a expressão «mimética» indica — , mas o
último está associado aos riscos e perigos sem fim da frágil vida humana, enquanto o
primeiro sustenta, momentaneamente, o fardo de riscos e de ameaças, grandes e
pequenas, que rodeia a existência humana. (ELIAS, 1992, p.71)

As atividades miméticas funcionam como “um antídoto das tensões provenientes do

stress que, no quadro da repressão global estável e harmoniosa característica das sociedades

complexas, se verifica entre os indivíduos” (ELIAS, 1992, p.73), buscamos relaxamento na

excitação que a imitação do real nos proporciona ao sair da rotina por meio de uma vasta

variedade de atividades de lazer, sem colocar vidas em riscos.

Nas sociedades contemporâneas deste tipo, como se pode observar, já não é a
organização das actividades religiosas e crenças que proporciona a esfera de ação
para uma equilibrada relaxação das restrições. Mas, seja qual for o seu carácter, a
excitação e a emoção compensadora, reclamadas em algumas actividades de lazer,
nestas sociedades — em ligação com mudanças específicas na sua estrutura e, em
especial, na distribuição de poder entre diferentes grupos de idade — são limitadas
igualmente por restrições civilizadoras. (ELIAS, 1992, p.105)

Como citado anteriormente, notamos que com a pandemia buscamos por essa emoção

prazerosa de forma limitada, através do processo de aprendizagem de usufruir da prática de

lazer de acordo com a realidade remota. A grande questão em meio a essa busca é: Será que

as emoções vivenciadas no espaço da internet se aproximam das emoções presenciais?
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Sabemos que a experiência não será a mesma, mas não descarta o fato de ser uma atividade

diferenciada. A proposta visa oferecer a experiência na qual será usufruída no conforto de sua

casa, de forma segura, resultando em uma emoção diferente da atividade realizada de forma

presencial. Desse modo, é válido afirmar que as duas modalidades instigam suas emoções de

acordo com a proposta apresentada.

Estamos tão acostumados com o modo de vida fluindo de forma desenfreada que o

lazer acaba sendo confundido com consumismo, e sendo usufruído de forma supérflua,

gerando angústia, ansiedade e até hábitos impulsivos. Isso reflete na saúde pública e

consequentemente gerando impactos negativos na sociedade. Diante do contexto atual de

COVID-19, os meios de lazer se tornaram bastante monótonos, se limitando às redes sociais,

canais de streaming ou até mesmo alguma atividade solo (como exercícios ou qualquer

hobby). A disposição de estar usufruindo dos momentos vagos foram substituídos por medo

de contaminação, cansaço mental, e aglomeração já não é mais uma opção.

A empresa Braziliando conseguiu abordar essa de viagem de forma leve e bastante

interativa, aguçando os sentidos de cada telespectador, tirando-o de sua realidade mórbida e

buscando seu momento de lazer em uma viagem totalmente remota. Seria esse o novo modelo

de viagem? um meio mais rápido e seguro? De qualquer forma, lazer é um direito de todos e é

essencial para manter o equilíbrio da rotina de home office.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio a uma pandemia, é necessário que se crie caminhos para se enfrentar a

situação econômica e social, de forma segura e sustentável. De acordo com a projeção da

FGV projetos, levaria três anos para recuperar a brusca pausa que o turismo sofreu, é

importante que se planeje uma retomada segura, garantindo um bom protocolo de segurança e

apoio de terceiros a comunidade, é preciso trabalhar políticas públicas antes de expor

qualquer povo a algum tipo de situação de risco, além de preparar fisicamente com

infraestrutura e saneamento básico, garantindo qualidade de vida e assim, podendo oferecer

um bom serviço aos seus visitantes.
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O relato de experiência possibilitou uma nova visão para o que poderia ser a revolução

no turismo de base comunitária online, principalmente no Amazonas. Essa ideia de viagem

remota nos remete o quanto é importante buscar nos adaptar a situação em que vivemos. Para

a pesquisa, esse meio facilita as visitas a campo, dando oportunidade a prosseguir com o

cronograma sem pôr em risco os discentes pesquisadores. A ideia é bastante promissora e

pode ser trabalhada em diversas áreas. Essa experiência contribuiu bastante para o projeto de

iniciação científica.

Em algumas vezes ocorriam pequenas oscilações com a internet, mas nada que

interferisse na experiência do visitante. O povo Baré se mostrou muito receptivo e aberto ao

novo, disposto a tentar novas ideias. Essa energia da comunidade contribui bastante com a

experiência pois tudo foi executado de forma espontânea, sendo possível observar o

protagonismo da comunidade na atividade turística.

Para se trabalhar esse tipo de empreendimento, é necessário conhecer as potências e

particularidades da comunidade, principalmente, seu acesso a internet. A agência conseguiu

inspirar a prosseguir a ideia em outras localidades. Esse projeto merece ser conhecido por

todos, em especial aos acadêmicos de turismo, para uma futura implementação no Estado do

Amazonas.
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GT5. O LAZER SOB O VIÉS DO PROCESSO CIVILIZADOR.  

 

RESUMO 

O presente estudo pretende analisar o lazer, a fim de reconhecer quais as possibilidades 

significativas atendem aos interesses da classe trabalhadora. Nossa discussão teórica envolve 

autores que desenvolveram seus estudos em torno do nosso objeto de investigação: o lazer e a 

lógica de produção capitalista. Partimos da compreensão do lazer, desde a apreensão histórica, 

até a concepção de lazer proposta pelo sistema econômico - produtivo da sociedade na 

atualidade.  Propomos nesse estudo uma pesquisa exploratória bibliográfica. Portanto, busca-

se reconhecer as possibilidades significativas do lazer que atendam às necessidades da classe 

trabalhadora, à luz de uma teoria do conhecimento que viabilize a compreensão do lazer como 

prática social inerente à vida humana, em sua totalidade histórica, reconhecendo seus 

determinantes econômico-social e político. 

 

Palavras-chave: Lazer. Trabalho. Capitalismo. 

 

Abstract 

This study intends to analyze leisure, in order to recognize which significant possibilities meet 

the interests of the working class. Our theoretical discussion involves authors who developed 

their studies around our object of investigation: leisure and the logic of capitalist production. 

We start from the understanding of leisure, from the historical apprehension, to the conception 

of leisure proposed by the economic - productive system of society today. In this study we 

propose an exploratory bibliographic research. Therefore, we seek to recognize the significant 

possibilities of leisure that meet the needs of the working class, in the light of a theory of 

knowledge that enables the understanding of leisure as a social practice inherent in human life, 

in its historical totality, recognizing its economic and economic determinants social and 

political. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel que o lazer vem assumindo nas sociedades capitalistas é o de reproduzir os 

interesses do capital, como instrumento de manipulação a serviço da classe burguesa, limitando 

as possibilidades de um lazer qualitativo e emancipador. O lazer se tornou refém de práticas 

funcionalistas e utilitaristas com o estímulo ao consumo pelo consumo, cerceando a autonomia 

dos indivíduos. 

Não se pode falar em lazer e sua origem sem deixar de citar a sua base de existência 

com o modo de produção da vida, principalmente pelas circunstâncias econômicas que fez 

surgir uma nova ordem social, advinda dos movimentos operários que tem relações diretas com 

a formação do novo imperialismo, geradora de reformas sociais do início do século XX. 

Atendendo aos interesses da expansão do capital, o lazer e o trabalho, subproduto do capital, 

seguindo a lógica de mercado, submete ao indivíduo dentro da dinâmica trabalho-lazer, a 

condição de produtor-consumidor alienado. 

Para garantir a mercadorização do lazer a realidade mascara as reais contradições sócio-

econômica presentes no sistema capitalista onde à classe dominante hegemônica que detém os 

meios de produção, e da cultura, utiliza-se ideologicamente destes para manutenção dos seus 

interesses e a perpetuação de seus privilégios.   

Partindo para outro campo, o educacional, percebe-se o enquadramento desta instituição 

às determinações políticas e econômicas, assim como o lazer. A escola como espaço social 

responsável pela educação formal dos indivíduos, contribui para reproduzir os interesses da 

classe burguesa, quando se apoia em teorias e diretrizes educacionais para que os indivíduos 

exerçam funções sociais, ou seja, sejam instrumentalizados tecnicamente para ocupar uma vaga 

no mercado de trabalho. 
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Nesse contexto, considera-se imprescindível discutir o lazer e sua relação com a 

educação e a Educação Física. O estudo a que nos propomos desenvolver tem preocupações em 

apresentar o lazer a partir de uma proposta situada no rigor de uma pesquisa que precisa 

descortinar a realidade do que vem sendo proposto na produção do conhecimento sobre o lazer 

na área da Educação Física, em vista ao campo escolar. Na revisão dos estudos produzidos no 

Brasil, a partir de determinados autores, considerando uma análise situada em aproximações do 

referencial da concepção do materialismo histórico dialético, pretendemos reconhecer em um 

contexto educacional se é possível apresentar o lazer no campo da educação e especificamente 

na Educação Física, para a superação dos interesses do capital, de forma que atenda aos 

interesses da classe trabalhadora, distante das condições marcadas pelo consumo exacerbado 

da sociedade que vivemos.   

O debate em torno do lazer refletida na produção do conhecimento no Brasil, a partir de 

1891 é cada vez mais crescente, para isso abordamos os estudos que partem de uma revisão da 

produção do conhecimento sobre lazer, defendidos em uma tese por Peixoto, apontam que em 

1891, há uma primeira produção do lazer, como a mais antiga produção, que apresenta a relação 

– Recreação/Lazer e Educação Física/Ciências do Esporte no Brasil (PEIXOTO, 2007). Sobre 

a amplitude do estudo de Peixoto (2007), destacamos uma ampla catalogação de trabalhos 

relativos à produção do lazer, cujo volume de produção referente ao período de 1891 a 2006, é 

de 2674 trabalhos publicados e disseminados por todo o Brasil e exterior, portanto existindo 

um grande interesse por parte dos autores em discutir a importância da ocupação do tempo livre 

em atividades de lazer ressaltando os seus valores, conteúdos e diretrizes para políticas públicas 

(PEIXOTO, 2007). Geralmente as referências adotadas nos estudos são baseadas nas ciências 

humanas, principalmente na sociologia. Tempo livre é uma categoria que não tratamos em 

nossos estudos por considerar que no modo de produção capitalista, os trabalhadores não 

usufruem um tempo livre para o lazer, enquanto uma condição de liberdade de escolha. 

Quanto às publicações que enfocam o lazer e educação, observamos que ainda são 

escassas, evidenciando a carência em termos de debate e produção científica consistente. 

Embora muitos estudos coloquem o lazer como direito social, os estudos podem se 

limitar aos imediatismos de uma sociedade onde esta prática tornou-se utilitarista e descartável 
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através do consumo alienado imposto pelo capital para a manutenção da sua hegemonia. Na 

lógica desse sistema tendo que gerar produção em massa e um consequente consumo, fica 

evidente que o lazer, assim como demais fenômenos da práxis social humana é uma presa 

importante desse sistema que o instrumentaliza em favor de interesses que contribuem para 

atenuar suas mazelas. A partir das referências de Kosik (1976) podemos considerar o lazer 

enquanto um dos fenômenos da práxis social; para tanto é fundamental que reconheçamos a sua 

essência no cotidiano das relações capitalistas, pois o fenômeno indica a essência e ao mesmo 

tempo, a esconde. Ainda segundo Kosik (1976, P. 46) “a manifestação da essência é 

precisamente a atividade do fenômeno. É na atividade do fenômeno lazer na sociedade 

capitalista que reconhecemos a sua essência enquanto uma parte da práxis humana”. 

O objetivo deste trabalho é propor um debate sobre as relações, nexos e contradições 

que estabelecem a realidade dos estudos no Brasil sobre lazer e Educação Física no campo 

escolar para reconhecer quais as possibilidades de contribuições significativas que atendem as 

necessidades da classe trabalhadora. Este objetivo, parte de uma dada posição teleológica que 

assumimos por reconhecer que na divisão social do trabalho, que divide a sociedade em classes 

trabalhadora e burguesa, em que a burguesia tem no lazer a garantia dos seus privilégios e a 

classe trabalhadora encontrando-se na condição de subjugação pelo capital, sendo refém de um 

lazer que não a favorece como direito social, em vistas a emancipação humana é o que 

objetivamos nesse estudo. 

Para tanto, busca-se nesse estudo uma análise do que foi publicado sobre lazer e sua 

relação com a educação e a Educação Física, entendendo o lazer como fenômeno da práxis 

social produzida pela cultura humana em relação à forma com que os seres produzem a 

existência. Por entender que a escola é um espaço social de apreensão da cultura e o lazer sendo 

parte dessa cultura, se faz necessário reconhecer em que bases se apresentam os estudos que 

estabelecem relações e nexos sobre lazer e educação, considerando uma problemática do campo 

de conhecimento de Educação Física.  

Não nos apoiamos em estudos do lazer que o colocam na sociedade atual, unicamente, 

em vista a uma prática de atividades para a ocupação do tempo disponível dos trabalhadores, e 
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sim, buscamos entendê-lo em sua dimensão mais ampla, contextualizado e historicizado na sua 

relação com o trabalho e seus determinantes no modo de produção capitalista.  

Partimos do pressuposto no qual reconhecemos que é possível que na realidade da 

produção do conhecimento dos estudos do lazer e Educação Física, em suas relações, nexos e 

contradições, não apresenta uma proposta significativa que atenda ao interesse da classe 

trabalhadora. Essa hipótese parte da interpretação de que os meios de produção dentro da 

dinâmica social, política e da estrutura econômica é um fator determinante das ações humanas. 

Segundo Marx “o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 

social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; 

é o seu ser social que inversamente, determina a sua consciência” (MARX, 1983 p. 24). Como 

o sistema produtivo que vigora na atualidade é o capitalismo, é de se esperar que as ações, ideias 

e a produção do conhecimento orientem para a manutenção dos interesses e privilégios desse 

sistema, logo, há detrimento para a classe trabalhadora que se vê desprovida do real lazer, como 

direito social que permita sua emancipação com o acesso à produção humana sob forma de 

cultura. 

 

2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Esse ensaio foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura, de caráter qualitativo, 

considerando os seguintes momentos que passamos a descrever: Levantamento, leitura e análise 

da produção do conhecimento sobre lazer e Educação Física no Brasil. A escolha das produções 

ocorreu por entendermos ser necessário aprofundar os estudos sobre o Lazer a partir dos 

clássicos, com o intuito de ampliar e fortalecer uma consistente base teórica que possibilite o 

desenvolvimento do pensamento científico necessário para a realização de uma práxis 

revolucionária.  

A análise dessas produções foi realizada a partir das categorias da dialética. Em vista ao 

movimento dialético empreendido nesse estudo tomamos as categorias da dialética – realidade, 

contradições e possibilidades de Cheptullin. Do ponto de vista do materialismo dialético, 
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segundo Cheptullin (1982, p. 338) “a realidade é o que existe realmente e a possibilidade é o 

que pode produzir-se quando as condições são propícias”.  Ainda em Cheptullin (1982 p. 338),  

Se conhecermos a essência de uma formação material, conhecemos tanto seus 

estados reais, como seus estados possíveis, os que ainda não existem, mas que 

surgirão necessariamente em certas condições. Assim, por possibilidade, 

entendemos as formações materiais, propriedades, estados que não existem na 

realidade, mas podem se manifestar em decorrência da capacidade das coisas 

materiais de passar uma nas outras  

 

Portanto, a categoria contradições, de acordo com Cheptullin (1983 p. 338),   

 
A contradição é a fonte genuína do movimento da transformação dos 

fenômenos na sociedade a contradição é o motor interno do movimento no 

curso do desenvolvimento da realidade que é dialética e contraditória, pois os 

fenômenos se desenvolvem em ligação com outros fenômenos. 

 

No reconhecimento da essência do lazer tratado pelos autores, em vista a localização 

deste enquanto fenômeno, que estabelece nexos e relações com o campo da educação e 

Educação Física; essas categorias, enquanto graus do desenvolvimento do pensamento que se 

apresentam no movimento teórico produzido pelos estudos. Essas categorias nos permitem 

apropriação do reconhecimento concreto do lazer enquanto uma práxis social, que na sociedade 

capitalista se apresenta enquanto condições determinadas pelo modo de produção capitalista. 

As categorias empíricas que a priori designamos para analisar a base teórica das produções 

foram: modo de produção da existência, projeto histórico e ser social. Para estabelecer uma 

melhor compreensão sobre essas categorias, apresentamos no quadro abaixo elementos 

conceituais, em síntese, que permitiram reconhecer nas produções, dados que serviram ao nosso 

propósito de pesquisa.  

Quadro 01: Categorias de análise. 

Categorias Elementos conceituais 

Modo de produção da existência Forma pela qual o homem garante as condições para a 

manutenção da vida. 

Projeto histórico O projeto histórico exprime que tipo de organização 

social que estabelece a forma em que a sociedade 

determina sua base material para produzir a existência 

humana. 
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Ser social Ser social enquanto um ser histórico que se faz a partir 

do trabalho, que se substancia ao longo do processo de 

desenvolvimento ontológico. 

Fonte: os autores 

A teoria que elegemos para o estudo tem aproximações sustentadas pela base teórica da 

concepção do materialismo histórico dialético, por entender que esta teoria do conhecimento 

nos permite ter uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto dos fenômenos, destruindo a 

construção histórica fetichizada, das representações, da manipulação da consciência, que não 

nos permite avançar na compreensão da  realidade dos fenômenos em sua essência história, ou 

seja é preciso superar a pseudoconcreticidade, pois o mundo da pseudoconcreticidade se 

apresenta como o  

 

Complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera 

comum da vida humana que com sua regularidade, imediatismo e evidencia, 

penetram na consciência dos indivíduos agentes assumindo um aspecto 

independente e natural. A pseudoconcreticidade é, portanto, uma construção 

histórica do sistema capitalista que investe na constituição do mundo 

fetichizado e na consequente destruição do homem histórico (KOSIK, 1976 p. 

1976). 

 

 

 

3. HISTÓRICO DO FENÔMENO LAZER: uma relação com o modo de produção da 

existência 

 

O lazer é um fenômeno que surgiu em um momento histórico em que a sociedade, ao 

promover a expansão do capitalismo funda o movimento da Revolução Industrial. A revolução 

industrial significou um conjunto de transformações em diferentes aspectos da atividade 

econômica (indústria, agricultura, transporte, bancos, etc...), que levou a uma afirmação do 

capitalismo como modo de produção dominante, com suas duas classes básicas: a burguesia, 

detentora dos meios e produção e concentradora de grande quantidade de dinheiro; e o 

proletariado, que, desprovido dos meios de produção, vende sua força de trabalho em troca de 

um salário para subsistir. “O sistema fabril criou condições para o surgimento da máquina, e a 
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ferramenta foi retirada das mãos dos trabalhadores e passou a fazer parte da máquina, 

rompendo-se a unidade entre o trabalhador e o processo de produção do trabalho” (ANDERY; 

ET AL. 2006 p. 257).  

Entender esse contexto sócio-econômico, em que o século XX é marcado por conflitos 

intensos entre capital e trabalho, decorrente da expansão do capitalismo geradora de tensões na 

organização produtiva, é imprescindível para a compreensão do lazer, pois este emerge sob uma 

circunstância histórica singular, onde nesse momento ocorre uma divisão drástica do tempo de 

trabalho, fato que antes da industrialização não havia com a rigidez que se impôs aos 

trabalhadores.  

As atividades de produção para manutenção da existência que predominavam antes da 

Revolução Industrial eram economicamente rurais, com a agricultura e a pecuária como fonte 

de subsistência que também serviam como matéria-prima para a fabricação do artesanato. Os 

artesãos e os camponeses que constituíam a principal mão-de-obra da época, seguiam o ritmo 

da natureza: o tempo da semeadura e o tempo da colheita; seguiam o ritmo das estações; a 

produção ocorria muitas vezes no próprio centro familiar, ou próximos das moradias, e havia 

os “dias sem trabalho” para o repouso de acordo as relações que os seres sociais mantinham 

com a natureza. Sob esses aspectos não existia uma separação nítida entre as várias esferas que 

determinavam as relações da existência humana que regulava a vida.  

Com o advento da industrialização da produção esse quadro foi alterado, o homem 

precisou vender sua força de trabalho em troca de um salário; o ritmo do trabalho que era 

marcado pela natureza passou a ser determinado pelo ritmo do relógio, ou seja, houve a 

regulamentação da duração da jornada de trabalho; com a fragmentação, divisão, mecanização 

e a especialização do trabalho, o tempo passou a ser cronometrado e extensivo a longas jornadas 

de trabalho, incluindo as mulheres e as crianças, alienando o homem do processo de trabalho e 

do seu produto. Nessa circunstância observa-se a divisão social do trabalho e a separação entre 

tempo de trabalho e não trabalho, que o modo de produzir a existência humana, historicamente 

determinou. É nesse momento que aparece o tempo “disponível” para atividades de lazer. A 

esse pensamento Marcelino (1995 p. 14) acrescenta que: 
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A gestação do fenômeno lazer, como esfera própria e concreta, dá-se 

paradoxalmente, a partir da revolução industrial, com os avanços tecnológicos 

que acentuam a divisão do trabalho e a alienação do homem do seu processo e 

do seu produto. O lazer é resultado dessa nova situação histórica - o progresso 

tecnológico que permitiu maior produtividade com menos tempo de trabalho. 

 

 O trabalho como atividade prática eminentemente humana capaz de gerar modificações 

na natureza para a garantia da sobrevivência do homem sofreu alterações no decorrer da história 

da humanidade e a organização para a produção da vida foi se complexificando, resultando no 

que vivemos hoje.  

No princípio da produção material nas comunidades primitivas, o homem organizava 

coletivamente o seu trabalho, tanto do seu processo, quanto os materiais e utensílios usados. E 

toda essa produção era para atender as necessidades imediatas. Com a possibilidade de produzir 

e conservar a produção excedente originaram-se novas formas de organização social de 

produção, modificando-se também a relação entre os homens. Dessa evolução da modificação 

na forma de se organizar social e economicamente, ao longo da história se deu o que 

denominamos de escravismo, feudalismo e sistema capitalista que vigora na sociedade 

atualmente, 

Nas sociedades primitivas a produção de vida material era organizada de 

forma a garantir apenas o consumo necessário à sobrevivência do grupo, 

sem a produção de excedentes – os produtos materiais possuíam apenas 

valor de uso, não tendo valor de troca, já que esta praticamente inexistia. O 

trabalho era organizado coletivamente e envolvia todos os membros do 

grupo na produção, ocorrendo uma divisão “natural” (por sexo e idade) do 

trabalho. O produto desse trabalho também era coletivo, sendo dividido por 

todo o grupo. A propriedade da terra era igualmente coletiva (...) o 

desenvolvimento das técnicas e utensílios e sua melhor utilização levaram 

a uma produção excedente, uma produção que ultrapassava as necessidades 

imediatas do grupo. Isso foi acompanhado por uma nova divisão do 

trabalho, por novas relações entre os homens para produzir. Divisão entre 

os produtores e os que organizavam a produção, entre trabalho manual e 

intelectual. Com a especialização, a produção tornou-se cada vez menos 

coletiva, assim como o consumo. A apropriação dos produtos tornou-se 

cada vez mais individual, baseada na propriedade privada, levando a trocas 

e, pouco a pouco, à produção mercantil (ANDERY; ET AL, 2006 p. 11). 

 

 Ainda, baseado nas reflexões de Andery, podemos reconhecer que a base econômica é 

o motor para as mudanças na forma do homem se organizar, quando esta afirma que: 
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As relações de trabalho - a forma de dividi-lo, organizá-lo -, ao lado do 

nível técnico dos instrumentos de trabalho, dos meios disponíveis para a 

produção de bens materiais, compõem a base econômica de uma dada 

sociedade. É essa base econômica que determina as formas política, 

jurídicas e o conjunto das ideias que existem em cada sociedade. É a 

transformação dessa base econômica, a partir das contradições que ela 

mesma engendra, que leva à transformação de toda a sociedade, implicando 

um novo modo de produção e uma nova forma de organização política e 

social (ANDERY; ET AL, 2006 p. 20).  

 

Com este breve histórico de como o sistema produtivo se desenvolveu e se modificou 

na história da organização social da existência humana, cuja base é principalmente econômica, 

percebemos que, o lazer como toda prática social, é condicionado pelo trabalho, ou seja, pelo 

modo de produzir e reproduzir a vida, como uma práxis social de uma dada forma de relação 

produtiva. Reconhecemos, portanto, a categoria modo de produção presente na formação 

histórica da humanidade e, por conseguinte no lazer, estabelecendo uma conexão para melhor 

entendimento desse fenômeno.  

Como afirma Marx e Engels (1999, p. 39) 

A categoria central propugnada para o entendimento da vida social dos 

homens é o modo de produção e é obvio que, como não existe um modo de 

produção abstrato, geral, pairando sobre os homens, este modo de produção 

se realiza historicamente pelo conjunto das relações estabelecidas pelos 

homens.(...) Os mesmos homens que expressam seu viver precisam 

satisfazer suas necessidades do viver: comer, beber, habitar, vestir etc. É 

esse pressuposto, portanto, que os leva a concluir que o modo de produção 

determina a vida dos homens e a existência e uma dada formação social, 

configurando-se estes como aspectos centrais a serem observados para a 

compreensão da atividade social dos indivíduos. (objetos de trabalho, 

meios de trabalho e produtos que eles resultam).  

 

Daí a importância de contextualizar e historicizar o lazer na gênese da dimensão 

produtiva humana, por ser esse fato determinante nas condições da vida material do homem e 

da mulher que dão conta da sua sobrevivência. Ampliando a nossa compreensão, ao dialogar 

com Peixoto, evidenciamos outras possibilidades de compreender o lazer à luz da categoria modo 

de produção da existência: 

 

A categoria modo de produção na obra de Marx e Engels contribui 

radicalmente para pensar a problemática do lazer, à medida em que 

permite: (1)explicar os conteúdos do lazer, quaisquer que sejam, como 
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resultado da atividade vital do homem no processo de produzir e reproduzir 

os bens necessário à sua existência, bens que podem ser úteis, ao mesmo 

tempo, para satisfazer necessidades de subsistência ou lúdicas;(2) explicar 

a forma do trabalho e do tempo livre  em diferentes momentos históricos; 

explicar como no modo capitalista de produção o tempo livre é resultado 

do desenvolvimento das forças produtivas, mas, fundamentalmente, do 

grau de organização e poder da classe trabalhadora, o que aponta que o 

tempo livre sofre pressão para a sua redução quando a classe  trabalhadora 

está mais desorganizada, uma pressão em favor do tempo produtivo, da 

precarização e do desemprego; (4) explicar como o modo capitalista  de 

produção a geração do tempo livre é pensada para garantir a disponibilidade 

para o consumo, convertendo-se em mercadoria para a circulação de 

mercadoria; (5) explicar que, e caráter funcionalista, e focadas na ocupação 

do tempo livre, as políticas até aqui implementadas visam amenizar as 

tensões entre capital e trabalho (basta considerar a baixíssima qualidade do 

ensino que despreza a transmissão do patrimônio que a humanidade 

acumulou no âmbito da arte, da literatura, da música, produzidas no 

momento privilegiado de tempo livre para uma atividade livre de uma 

pequena parcela da população); (5) explicar que a produção do 

conhecimento referentes  aos estudos do lazer no Brasil expressa a luta de 

classes, destacando-se a opção predominante dos intelectuais pelo 

atendimento dos interesses de mercado (PEIXOTO, 2007 p. 65). 

 

Essa síntese aponta para uma nova perspectiva que supere a visão idealista do lazer, que 

é vista como momento de liberdade, de poder de escolha, em que sua relação com o trabalho se 

restringe ao tempo disponível para a recreação e descanso, evidenciando seu caráter 

funcionalista, 

Já apontamos o predomínio da visão funcionalista na produção do 

conhecimento referentes aos estudos do lazer no Brasil. A nosso ver, a 

visão funcionalista possui profundas conexões com a predominância dos 

interesses da burguesia em um momento histórico que necessita defender 

arduamente o pacto social entre trabalho e capital, a fim de garantir a 

implementação e consolidação de seu projeto de classe que visa, em última 

estância a acumulação (PEIXOTO, 2007 p. 71) 

 

O lazer no contexto sócio-econômico em que vivemos possui contradições próprias das 

contradições presentes no sistema capitalista. Ao mesmo tempo em que o lazer é tido como 

algo significativo para o ser humano onde este se desenvolve em suas múltiplas possibilidades, 

através da apropriação do que a humanidade produzir sob forma de cultura; nessa perspectiva, 

tratando o lazer a partir de uma abordagem da realidade que aprofunda as suas raízes, 

percebemos que os valores do lazer estão destorcidos, e impregnados dos valores do capital, 
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instrumentalizado em favor do controle social, ditando e manipulando preferências de consumo. 

As contradições do lazer, ora como direito social e emancipação, ora como mercadoria a ser 

consumido alienadamente são evidentes quando, Peixoto destaca:  

 

A produção histórica das condições para a fruição do gozo, para o usufruir 

do ócio, da educação, do tempo livre, do esporte  e do lazer, aparece ao 

mesmo tempo, primeiro como um privilégio adquirido pela divisão social 

do trabalho que subordina uma parcela significativa dos homens ao 

trabalho manual, ao trabalho de produção  dos bens essenciais  à vida, 

liberando outros homens para o gozo da vida; segundo como um direito a 

ser conquistado e que, desde os primeiros passos da humanidade, deixou 

entreaberta a possibilidade de superar a divisão social do trabalho, ao 

sinalizar que, para além do trabalho, todos podem também fruir do gozo e 

do consumo do que produzem (PEIXOTO, 2007 p. 76). 

 

 Mediante o exposto, é fundamental que aprofundemos a seguir a nossa explicação sobre 

o lazer, quando o colocamos a serviço do controle social de manipulação do consumo para 

responder aos interesses capitalistas.  

 

4. LAZER COMO CONTROLE SOCIAL, CONSUMO E COMPENSAÇÃO 

 

Lazer e trabalho mantêm relações indissociáveis. Essas relações ocorrem em um dado 

momento histórico que demarca o início de um determinado modo de produção, uma vez que 

tempo de trabalho e de não trabalho existe desde as primeiras formas de organização produtiva 

do homem e da mulher e o lazer surge como uma práxis social vinculada ao processo de 

industrialização do sistema capitalista. 

Nos primórdios das bases que fundam o capitalismo, o lazer não foi uma concessão dada 

aos trabalhadores para a ocupação do tempo disponível, de forma espontânea, ofertada como 

condição social necessária. Na realidade, não se pensava na possibilidade de lazer, uma vez que 

as longas jornadas de trabalho mal permitiam aos trabalhadores a recuperação entre uma 

jornada e outra. Essa condição de ocupação do tempo livre era um privilégio da burguesia. 

Como afirma Lopes:  

  

No mundo do trabalho, o lazer apareceu como atividade inútil para os 

trabalhadores já que a rotina fabril não combina como descompromisso do 
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prazer. O tempo da vida prioriza, nessa ordem social, o tempo de trabalho 

cujas jornadas passavam de extensivas (longas lidas de 14 a 16 horas 

inclusive para crianças e mulheres) para intensivas. Assim não só o trabalho 

era é controlado pelo relógio, mas a vida cotidiana também passa a ser 

regido por ele já que todas as demais atividades (sociais, culturais e 

religiosas) se tornam subordinada ao temo de trabalho (LOPES, 2002 p. 

10). 

 

As condições dos trabalhadores na época da consolidação do sistema fabril eram 

degradantes. E essas condições de trabalho geraram uma crescente pobreza, miséria, más 

condições de vida sem qualquer proteção social. A coação e a exploração explícita e desumana 

de uma classe sobre a outra foram evidentes, e toda e qualquer mobilização social contra o 

sistema eram proibidos “a proibição de sindicatos, do direito de greve, deixava os operários à 

mercê dos patrões” (ANDERY, 2006 p. 261). 

Apesar de toda opressão, todos esses fatores foram decisivos para que os trabalhadores 

reivindicassem melhores condições de vida, a partir de melhores condições de trabalho. Havia, 

portanto, conflitos de interesses muito nítidos, fazendo com que o sistema estabelecesse a 

ordem, criando estratégias ideológicas que não permitissem a tomada de consciência do 

proletariado que resultassem em uma revolução operária. Desses conflitos foi possível que a 

classe trabalhadora conquistasse as primeiras reivindicações. “Para a classe trabalhadora, essa 

metade de século (segunda metade do século XIX) foi marcada por um grande avanço na sua 

organização e nas suas propostas (...) surgiram não apenas propostas de transformação 

econômica e política, mas também níveis mais elaborados de organização...” (ANDERY, 2006 

p. 396). Sobre essas reivindicações e as primeiras manifestações dos trabalhadores contra 

opressão sofrida, acrescenta, Aranha e Martins (2009 p. 76): 

As reivindicações dos trabalhadores vão lentamente conseguindo alguns 

êxitos. A partir de 1850 é estabelecido o descanso semanal; em 1919 é 

votada a lei das 8 horas; progressivamente a semana de trabalho é reduzida 

para cinco dias. Depois de 1930, outras conquistas, como descanso 

remunerado, férias, e concomitantemente, a organização de ‘colônias de 

férias’, fazem surgir no século XX o ‘homem-de-após-trabalho’ (...) 

estamos nos dirigindo a passos largos para a ‘civilização do lazer’. 

 

Mas, essas conquistas, tanto nas melhorias das condições de trabalho, quanto das 

possibilidades de ocupação do tempo disponível para as atividades de lazer, não foram 
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concedidas no sentido de humanizar o sistema dando condições humanas de sobrevivência 

dignas. Essa condição foi uma estratégia que favorecia o sistema duplamente: forma de controle 

social de minimizar as possibilidades de levantes e desordens que promovesse a revolução, que 

no contexto social brasileiro aparece como: 

Um projeto claramente configurado de ocupação do problemático tempo livre 

gerado com a redução progressiva da jornada de trabalho nas décadas iniciais 

do século XX que culmina com a CLT. Este projeto de ocupação do tempo livre 

vai configurar-se em diversas áreas do conhecimento, em um processo de busca 

de precisão do que é e do que não é adequado para o preenchimento do tempo 

livre, que resulta em delimitação dos valores e de políticas de implementação 

dessas propostas. De caráter funcionalista, este projeto visava à contensão do 

processo de organização da classe trabalhadora no Brasil, e, e especialmente, o 

controle do avanço das ideias comunistas no país (PEIXOTO, 2007 p. 23). 

 

 E, tendo os trabalhadores tempo disponíveis para atividades de lazer, eram presas fáceis 

para o consumo do que produziam. Nesse sentido, vale destacar, que 

Entretanto, para que houvesse essa produção em massa era necessário que 

houvesse consumidores. O próprio Ford (1926) encontrou a saída: os 

trabalhadores teriam que ser também consumidores. Aumentou os salários de 

todos, obrigou outros empresários a fazer o esmo e os trabalhadores começaram 

a ter acesso a produtos até então impensáveis (LOPES, 2002, p.02).   

 

 

Se na sua relação com o trabalho o homem se encontra na condição de alienado, no lazer 

essa condição é evidente e necessária numa sociedade capitalista, buscando no consumo 

também alienado, o espaço para a manutenção dos interesses do capital. 

O consumo é um ato humano natural do indivíduo de garantir a satisfação de suas 

necessidades materiais e imateriais de sobrevivência, como alimentação, vestuário, etc... bem 

como atender suas necessidades culturais. O consumo é estimulado pela necessidade, se não há 

necessidade, não há consumo e é o estímulo artificial dessa necessidade, através da publicidade 

promovida pelos meios de comunicação em massa, que se dá a mercadorização do lazer, como 

afirma Marx (1983 p. 47) “A produção não se limita a fornecer objetos materiais às 

necessidades, fornece também uma necessidade aos objetos materiais”. Essa mercadorização 

do lazer expressa na indústria do lazer, se torna uma forma de escoar a produção de bens 

materiais, objetivando o lucro máximo. 
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O estímulo ao consumo é potencializado pela obsolescência dos objetos, os produtos 

postos no mercado têm um valor temporário, sendo rapidamente descartável, uma vez que o 

mesmo produto já se encontra ultrapassado por uma nova tecnologia excitando os trabalhadores 

a consumirem sempre o novo, gerando um comportamento imediatista, utilitarista 

influenciando também em outras esferas da vida. Os valores implícitos na necessidade de 

consumo estão na auto-realização do bem-estar, no prazer, na felicidade, na satisfação de poder 

consumir determinados produtos que não estão ao alcance de uma maioria com apelo do novo, 

do bonito, do atual e moderno. 

Além do controle social gerador do consumo, outra característica marcante do lazer é 

com ocupação do tempo disponível com atividades para recuperação física, recuperação esta 

necessária para a preservar a capacidade do trabalhador para o trabalho, pois o tempo disponível 

só é concedido por quem detém os meios de produção, à medida que existe a necessidade de 

compensação. A prática de atividades físicas, então, se torna indispensável para este fim, pois 

tem como função compensar os desgastes físicos decorrentes do trabalho mecanizado, 

repetitivo e fragmentado. E esta prática de atividades físicas é incentivada com promessas de 

saúde e qualidade de vida, mascarando os reais fatos que o determinam a qualidade de saúde e 

de vida dos trabalhadores.  

Todos estes fatores são importantes para identificar no processo histórico como se 

deram a relação trabalho e lazer no modo capitalista de produzir a existência. E na realidade 

atual essa relação se configura como controle social, que gera compensação, consumo, 

camuflado pela ideia de liberdade de escolha, autonomia, prazer e divertimento, que na verdade 

tende a ofuscar as contradições e determinações do capital sobre os trabalhadores, distanciando-

os cada vez mais da possibilidade de um lazer emancipador, resgatado da cultura historicamente 

produzida pela humanidade, que possa ser vivenciado de forma ativa e participativa na 

construção e reconstrução de uma cultura sob forma de lazer, enquanto uma práxis social. 

Por reconhecer que a cultura do lazer não é engendrada na história de forma espontânea, 

tem na educação escolar, um espaço de criação e apropriação que parte de determinados 

interesses de classe, expomos, a seguir, elementos que identificam em uma síntese, o 
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pensamento liberal predominante na educação brasileira, que veicula os interesses descrevemos 

nesse texto. 

 

5. À GUISA DE CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desse ensaio se expressa, mais precisamente, na intenção de 

estabelecer as relações, os nexos e as contradições do lazer na sua relação com a educação e 

Educação Física e verificar o que apontam os clássicos da área. A partir da análise e discussão 

das evidências que se apresentaram a partir do resultado do estudo, apontamos ainda, as 

perspectivas adotadas pelos autores e propagadas pela disseminação das publicações, para 

podermos reconhecer o lazer que temos tratado na relação com a educação e a Educação Física.  

  Para determinar e descrever o que dizem os estudos a respeito da relação do lazer coma 

a Educação Física em sua relação, nexos e contradições, é necessário analisar sob as categorias 

que caracterizamos essenciais para a compreensão do lazer, pois, tais categorias, nos permitem 

reconhecer o lazer nas relações sociais estabelecidas pelo modo de produção dominante uma 

vez que o lazer na sua origem e essência foi determinado pelo capitalismo em sua expansão. As 

categorias empíricas que a priori designamos para analisar a base teórica das produções foram: 

modo de produção da existência, forma pela qual o homem garante as condições para a 

manutenção da vida; projeto histórico, que exprime o tipo de organização social que estabelece 

a forma em que a sociedade determina sua base matéria para produzir a existência humana; e 

ser social condição de ser histórico eu se faz partir do trabalho, que se substancia ao longo do 

processo de desenvolvimento ontológico.  

Portanto, a relação estreita entre as formas de organização produtiva e o lazer na 

promoção do capitalismo, produz efeitos destrutivos na formação humana como um todo, pois 

a formação restrita para o trabalho no sentido unicamente produtivo, anula o homem da sua 

condição sujeito histórico que constrói sua própria existência, e se apropria da cultura que a 

humanidade acumulou e transmitiu, para a garantia da sua condição de ser humano. 
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TITULO DO TRABALHO:

EDUCAÇÃO DO CORPO: a cultura corporal e o processo civilizador

BODY EDUCATION: body culture and the civiling process

Shirley Ferreira Marinho Silva 1

GT 5 – LAZER 

RESUMO
Esta comunicação depreende parte da pesquisa intitulada Educação Do Corpo e 
Civilidade No Território Federal DE Ponta Porã (1944-1946), que está em andamento 
no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Grande Dourados – PPGEdu/UFGD sob aporte teórico de Norbert Elias com atenção 
para os conceitos de civilidade e figuração. Objetivamos analisar acerca da educação 
do corpo a partir de suas relações sociais construídas e estabelecidas em diferentes 
figurações e espaços por meio de práticas corporais, ora num ambiente escolarizado, 
ora num ambiente esportivo ou apenas de lazer. Justifica-se a investigação de tal 
objeto, ao alegarmos que o corpo produz essa cultura corporal que o encaminha para 
o processo de civilidade e até mesmo descivilização. Através da leitura do Relatório 
Federal de Ponta Porã, composto por 214 páginas, com estratégias e planos de ação 
política que visava modernizar e principalmente civilizar a população, verificamos 
indícios de uma educação do corpo numa região de fronteira entre Brasil e Paraguai 
na década de 1940. O espaço geográfico que compreende a vigência do RFPP são os 
municípios de Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Miranda, Nioaque e 
Maracaju, na porção meridional do estado de Mato Grosso do Sul. O RFPP durou três 
anos apenas, mas suas obras provocou grandes mudanças no comportamento das  
sociedades em questão. Nossa hipótese é de que com o programa Marcha para Oeste, 
que visava, segundo seus elaboradores, integrar, desenvolver e proteger as regiões 
interiores do país. Com isso, os territórios federais iriam garantir tanto o povoamento 
de áreas supostamente desabitadas quanto o controle do Estado brasileiro sobre suas 
áreas fronteiriças, um dilema recorrente desde o século XIX já fazia parte da política 
de nacionalização do Estado Novo. O programa foi arquitetado e defendido pelo 
governo do presidente Getúlio Vargas em 1938, numa acirrada campanha de 
integração nacional, sobretudo do centro-oeste brasileiro, depois da Amazônia, na 
intensão de povoar “áreas vazias” do território nacional, desfocando atenção de 
olhares estrangeiros. (FONSECA, 1999, p. 273-274). Sendo assim, o contexto de 
região fronteiriça considerada sertão do Brasil do qual tratamos, observamos que 
antes da criação do TFPP a região sofria muitos ataques violentos como chacinas de 
famílias inteiras, o que nos remete a ideia da necessidade de controle e proteção, bem 
como a mudança de figuração se fazia necessária entre os grupos sociais. Norbert 
Elias (1994), corrobora ao afirmar a multiplicidade das formas de sociabilidade que 

1  Doutoranda em educação pela UFGD.E-mail: shirleypastori@hotmail.com
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abrangem os mais diversos ambientes e figurações, bem como as forma de controle 
das emoções dos seres humanos é estabelecida a partir de novos hábitos e códigos de 
conduta incutidos numa determinada sociedade. Ao reportarmos para o processo 
civilizador em Norbert Elias podemos compreender como um movimento de longa 
duração na direção à moderação e contenção dos impulsos instintivos, agressivos e 
afetivos que encaminham o indivíduo a ter condutas cada vez mais pacificadas para se 
conviver bem em uma sociedade. Pra o autor esse desenvolvimento ocorre de formas 
mais complexas onde os fatores externos provocam mudanças no interior do 
indivíduo. Sendo assim, as leis, a política, a polícia são exemplos de controle e 
pacificação necessários para que o indivíduo internalize e ocorra o abrandamento e 
autocontrole de seus instintos. No tocante às práticas corporais nos chama atenção 
uma fotografia tirada provavelmente numa escola de um grupo de crianças, todos 
meninos, fazendo ginástica, a legenda da imagem dizia “E ASSIM SE PREPARA O 
HOMEM DE AMANHÃ, O PORVIR DA PÁTRIA”(RFPP, p.33). Outra imagem de 
todas as crianças com a legenda ”PRÁTICA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE” 
(RFPP, p. 32). Tais práticas nos levam a entender a influência a cultura corporal pode  
exercer no processo de formação integral do indivíduo, na postura e nos gestos, assim 
como na intencionalidade educativa. A esse respeito a ideia de “processo civilizador”, 
tida como algo constante e simbolicamente presentes alterações nas relações de poder 
e controle (e autocontrole) dos indivíduos, podem alterar diretamente as figurações 
das relações de interdependência. Cynthia Veiga (2002) em seu artigo “A 
escolarização como projeto de civilização” mostra o quanto se pode operar com a 
teoria aliasiana na História da Educaçào, a autora trabalha com a perspectiva da 
“Nova História Política”, dialogando com os teóricos da História Cultural. Para 
adentrar na análise  processo de escolarização, onde o foco foi alfabetização,  parte da 
obra “O processo civilizador” e faz um diálogo entre e a monopolização da força 
física pelo Estado, e a monopolização dos saberes escolares pelo Estado,  onde a  
escolarização no século XIX não seriam possíveis. Vimos então, uma nova forma de 
educaçào onde o corpo ganha centralidade e evidência, nos possibilita analisar como a 
sociedade dos anos de 1940 percebia os modos e a civilidade a partir de uma cultura 
corporal imposta em normatizações e padrões de regulação do comportamento. 
.

Palavras-chave: Educação do corpo. Civilidade. Processo civilizador.
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Gt5. O lazer sob o viés do Processo Civilizador. 

 

RESUMO 

 

O carnaval é um evento caracterizado pelo senso comum como sendo marcado pelo lazer, 

pela alegria e pela espontaneidade. Para além das aparências superficiais, nesse trabalho 

buscamos analisar a configuração social que garante a realização do carnaval a partir da 

perspectiva da teoria dos processos civilizadores de Norbert Elias. Argumentamos que as 

tensões e coerções sociais presentes na atividade carnavalesca constrangem os indivíduos a 

atitudes sociais de controle das emoções, objetivando as melhores colocações nas disputas 

entre agremiações carnavalescas. Observamos por meio de entrevistas realizadas com 

lideranças brincantes no Bairro da Bomba do Hemetério, na cidade do Recife-PE, que as 

tensões, tanto externas quanto internas, têm papel importante na configuração, permitindo 

evidenciar o controle das emoções característica do o processo civilizador numa atividade que 

à primeira vista é absolutamente espontânea. 

 

Palavras-chave: Lazer. Carnaval. Coerção. Auto Coerção. Processo Civilizador.  

 

Abstract 

Carnival is an event characterized by the common sense marked by leisure, by joy and by 

spontaneity. Beside superficial appearances and on, in this work we seek to analyze the social 

configuration that guarantees the realization of carnival from the perspective of Nobert Elias 

theory civilizing processes. We argue that tensions and social coercions present at 

carnivalesque activities constrain individuals to social attitudes of emotions control, aiming 
for better placements on disputes between carnivalesque associations. We observed through 

interviews realized with playful leaders in Bomba do Hemetério neighborhood in the city of 

Recife, Pernambuco state, that tensions, as external as internal, have an important role in 

configuration, allowing to evidence the control of emotions characteristics of the civilizing 

process in an activity that, at first sight, is absolutely spontaneous. 

Keywords: Leisure. Carnival. Coercion. Self-Coercion. Civilizing Process. 
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1. APRESENTAÇÃO  

  

 Este estudo tem por objetivo  compreender os processos civilizacionais contidos numa 

dada figuração relacionada ao carnaval na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. 

Mais especificamente o objeto de estudo localiza-se no bairro da Bomba do Hemetério, local 

que possui cerca de oito mil habitantes e 87 grupos culturais divididos entre agremiações e 

artistas individuais, os quais distribuem-se  entre: reisado, caboclinhos, ursos, maracatus, 

orquestras de frevo, troças carnavalescas, escola de samba, dentre outros (SANTA CRUZ, 

2020).  

 A localidade se destaca pela diversidade cultural e pela quantidade de entidades 

carnavalescas, as quais, para além da alegria contagiante geram ainda, renda para os 

profissionais do Carnaval. São animadores culturais, artistas, educadores sociais, músicos, 

dançarinos, costureiras, figurinistas, coreógrafos, comerciantes, enfim, uma série de 

trabalhadores inseridos no contexto carnavalesco. Entendemos que a profissionalização é um 

processo importante da civilização do lazer e para a racionalização, no entanto, não trataremos 

por hora desta linha de raciocínio. Seguiremos na compreensão dos processos civilizacionais 

nos brincantes de carnaval, sejam eles profissionais na área ou participantes ativos da mesma. 

 Percebemos que neste caso, as instituições carnavalescas produzem também ambientes 

educativos não formais, que acabam por formar sujeitos aptos a lidarem com esta condição de 

modo naturalizado, ou seja, o processo civilizador desta figuração gera uma relação de 

interdependência nos sujeitos a ponto que o estilo de vida incutido corresponde às 

necessidades figuracionais. 

 Sendo assim as atividades culturais, não se limitam ao momento de festejos como 

muitos podem pensar, mas, transpassa para atividades relacionadas à função social dos 

sujeitos, seus costumes e habitus que os atravessam nesta figuração. O que evidencia as 

característica dos conceitos de civilização e cultura apontados em Elias (1994). 

 Ao apontar as distinções destes conceitos supracitados para os franceses, alemães e 

ingleses, Elias (1994) nos faz crer que os costumes e a forma com que cada figuração se 

insere no processo civilizador interfere na formação de identidades individuais e coletivas. E 

trazendo para a realidade da Bomba do Hemetério, entendemos que os habitus gerados pelos 

grupos carnavalescos tornam esta figuração bastante peculiar. 
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 Para verificar esta hipótese realizamos entrevistas com lideranças de agremiações e 

desta forma pudemos aferir se de fato o carnaval promove nesta comunidade uma série de 

atitudes que giram em torno da culminância de costumes que arrolam durante o ano inteiro. 

 Elias (1994) escreve sobre o processo civilizador mostrando os pontos de vista sobre a 

sociogênese do conceito de civilização e cultura nas relações sociais entre franceses, ingleses 

e alemães. Buscando compreender nosso objeto por este prisma, é evidente concordar que a 

concepção eliasiana de civilização para franceses e ingleses circulava pelo campo dos "fatos 

políticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais”, (IBIDEM, p. 24), 

enquanto que para os alemães, a concepção apontava para “fatos intelectuais, artísticos e 

religiosos” (IBIDEM, p. 24).  

 Fato é que, no Brasil, o Carnaval surge tanto por uma perspectiva político-cultural, ao 

ser considerada uma festa democrática e de resistência, sobretudo por ter em sua concepção 

nacional as manifestações afro-brasileiras, quanto por uma perspectiva intelectual, religiosa e 

artística, pois, provocou nas igrejas, nas massas e nas elites um arranjo civilizacional capaz de 

reunir nesta época, indivíduos de diferentes credos, raças e classes, com o objetivo de se 

transformarem em quem não são em suas vidas cotidianas. 

 Assim como para os alemães o importante era a cosmovisão que a cultura poderia 

proporcionar, como: "obras de arte, livros, sistema religiosos ou filosóficos, nos quais se 

expressa a individualidade de um povo" (IBIDEM, p. 25), neste dualismo com o aclamado 

entendimento de civilização,  "o que se manifesta nesse conceito de Kultur, na antítese entre 

profundeza e superficialidade, e em muitos conceitos correlatos é, acima de tudo, a 

autoimagem do estrato intelectual de classe média" (IBIDEM, p. 43). De acordo com Elias 

(1994) os atores sociais da classe média foram os responsáveis, no cenário alemão, a 

difundirem o conceito de cultura, uma vez que sua aristocracia encontrava-se arraigada aos 

padrões comportamentais de etiquetas difundidos pela corte francesa de Luis XIV.  

Repara-se que Elias (1994), explica as diferentes maneiras de compreensão dos termos 

cultura e civilização para estas diferentes nações. Enfatizando a importância dos processos 

históricos que contribuíram para a formação de  tais conceitos, o raciocínio do autor, articula 

que as palavras modeladoras  de conceitos conhecidos na contemporaneidade, têm seus 

significados oriundos dos diferentes contextos históricos e sociais nos quais foram produzidas 

e reproduzidas. Sobre isso, comenta que:  
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Conceitos como esses dois têm algo do caráter de palavras que 

ocasionalmente surgem em algum lugar mais estreito, tais como 

família,seita, classe escolar ou associação, e que dizem muito para o 

iniciado e pouquíssimo para o estranho. Assumem forma na base de 

experiências comuns. Crescem e mudam com o grupo do qual são 

expressão. Situação e história do grupo refletem-se nelas (ELIAS, 

1994, p. 26).  

 

Logo, o ato de significação das palavras estaria necessariamente vinculado ao 

contexto  no qual é utilizado, e nesse sentido, as palavras apareceriam vinculadas ao processo 

histórico formativo de cada nação. Sublinha que cultura e civilização foram utilizadas na 

história por uma necessidade coletiva, uma vez que as expressões “tornaram-se  palavras da 

moda, conceitos de emprego comum no linguajar diário de uma dada sociedade” (IBIDEM). 

 Nessa perspectiva as palavras são passadas por gerações num certo estado de 

inconsciência ao ponto de tornarem-se cristalizadas, podendo em determinado momento 

serem enfraquecidas ou até mortas dependendo da mudança do contexto em que estão 

inseridas. Entretanto, para Elias, foi a repetição do dizer que valorizou a estética e moldou 

comportamentos na Europa até o  século XVIII. 

 

2. CARNAVAL, COERÇÕES E CONTROLE DAS EMOÇÕES  

 

 Há vários momentos da obra de Norbert Elias no qual se destaca a discussão em torno 

do controle das emoções. Aqui, por opção metodológica e de adequação ao escopo do 

trabalho nos deteremos sobre as obras Sociedade de Corte (2001) e A busca por excitação 

(1992). Ao debater a interdependência entre o rei e a nobreza francesa, Elias evidencia uma 

questão social aparentemente universal: as relações de dependência que formam as 

configurações sociais nas quais os indivíduos estão imersos (ELIAS, 2001). 

  Naquele caso da corte, as redes de interdependência mantiveram a configuração 

particular cortesã por várias gerações e constituíram-se em um espelho para outras cortes na 

Europa e nas suas colônias em outros continentes. Desta maneira, o controle das emoções 

operacionalizado pelos cortesãos, seus subalternos e seu superior, na pessoa do rei, ganhou o 

mundo e gerou formas assemelhadas e particulares de inter-relação e interdependência 

baseada, como as suas, no controle das emoções. 

 A própria analise do processo civilizacional se operacionaliza pelo desvelamento das 

tensões resultantes das coerções entre atores e grupos sociais. No que se refere ao processo 
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civilizacional da sociedade de corte, Elias demonstra que o adensamento da interdependência 

aprofunda a autocoerção, ou seja, as coerções externas, principalmente as baseadas na 

violência física são transmutadas em coerções internas. 

 Elias nos lembra que há ao menos três meios fundamentais de controle social. O 

primeiro deles diz respeito as relações entre os humanos e a natureza, por meio do qual há 

uma constante busca de controle dos fatores extra-humanos que interferem em nas sociedades 

humanas. O segundo meio de controle se refere ao controle de indivíduos sobre outros 

indivíduos, são as coerções externas. O terceiro meio de controle, é o controle internalizado, 

por meio do qual os indivíduos praticam a autocoerção. Elias, durante a obra chama as 

coerções externas de coerções dominadoras e as coerções internas de coerções civilizadoras. 

(ELIAS, 2001). 

 Estas ultimas tem sido bastante reforçadas com o advento da modernidade e suas 

ferramentas de controle cada vez mais sofisticadas, elas são importantes para a manutenção de 

posições sociais estabelecidas e para conferir sentido a pontos de vista e comportamentos 

sociais. Na medida em que o autocontrole, ou se assim quisermos colocar, o avanço do 

processo civilizacional chega as mais diversas esferas sociais, os espaços e formas de lazer e 

diversão são também atingidos. 

 As formas de autocontrole tornam as relações sociais mais previsíveis e controladas, 

diminuindo as chances de comportamentos, para dizer de uma forma simples, excepcionais ou 

desproporcionais. Entretanto, há momentos em que a principio isso é permitido ou até mesmo 

estimulado, um deles, talvez o mais categórico é exatamente o carnaval. Festividade que tem 

um caráter excepcional no Brasil, que no dizer de DaMatta é um ponto crucial da reflexão 

sociológica em torno dos ritos que dramatizam valores, ideologias e relações de uma 

sociedade (DAMATTA, 1997 p.41). 

 Ainda seguindo DaMatta e buscando aproximar com Elias, estamos acostumados ao 

autocontrole em torno das situações rotineiras “ eventos que fazem parte da rotina do 

cotidiano chamado no Brasil de ‘dia-a-dia’” (IBIDEM, 1997, p.47).  Já os momentos dos 

ritos, que escapam a rotina, estranhamos o desvelamento dos mecanismos de coerções 

civilizadoras. Mas, elas estão presentes de maneira cada vez mais evidente em nossa 

sociedade. Conforme Elias, 

[...] nas sociedades industriais mais avançadas são menos frequentes as 

situações criticas serias que originam comportamentos de excitação nos 

indivíduos. Outro aspecto do mesmo desenvolvimento é a progressiva 
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capacidade das pessoas para agirem dessa maneira, em publico. Nesta linha, 

segundo essas contradições aumentou o controlo social e o autodomínio da 

excitação exagerada ( 1992, p. 101). 

 

 Como veremos no momento da análise das entrevistas, os brincantes estão bastante 

imbuídos desse espírito de autocontrole e mesmo entre eles exercem um controle externo na 

busca de alcançar a vitória nas competições carnavalescas. 

 

3. O CARNAVAL E O PROCESSO CIVILIZADOR NA BOMBA DO HEMETÉRIO 
  

 A figuração é uma rede, ou teia de interdependências que conecta os sujeitos através 

de uma coerção interna e externa que avalia, determina e impõe um comportamento aos 

membros dela mesma, por outro lado, os indivíduos promovem em si um autocontrole para 

continuarem sendo parte dessa figuração. 

 A figuração proposta neste artigo assim como qualquer rede de interdependência 

possui coerções e autocoerções que variam de acordo com sua expressão cultural, ou seja, a 

escola de samba detém regras diferentes do maracatu, que também não são as mesmas da 

orquestra de frevo e assim por diante, no entanto, todas essas expressões culturais são 

consideradas parte da cultura popular brasileira, algumas delas com caráter mais regionalista.  

 Numa digressão social a manifestação das culturas populares a exemplo do carnaval, 

era vista como "uma época de desordem institucionalizada, um conjunto de rituais de inversão 

[...] época de loucura em que reinava a folia. As regras das culturas eram suspensas" 

(BURKE, 2010, p. 327). Nesse contexto de desvios comportamentais em que o id como 

instância psíquica humana responsável pelas pulsões/emoções encontra-se livre dos princípios 

sociais normativos (BURKE, 2010) , de que forma os participantes controlam suas pulsões a 

ponto de cumprir regras e evitar possíveis erros no momento da brincadeira e ou apresentação 

cultural?  

 Diante dessa problemática procurou-se compreender os processos de controle das 

emoções dos brincantes no momento da apresentação cultural. Para tal, três categorias de 

análise foram utilizadas, a saber: a espontaneidade, o erro e o descumprimento de regras 

estabelecidas para o desfile. Como dito anteriormente, o campo de pesquisa foi um bairro da 

zona norte da cidade do Recife no estado de Pernambuco, conhecido pela sua 

multiculturalidade, ancestralidade e, portanto variados saberes populares - a Bomba do 

Hemetério, uma comunidade formada no início do século XX, como resultado da política 
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desenvolvida pelo estado novo na busca pela modernização do país e consequentemente a 

retirada dos mocambos do centro da cidade do Recife (SANTA CRUZ, 2020).  

Por conseguinte, diante desse processo de higienização a população desassistida 

passou a migrar para os morros da zona norte da cidade e lá continuaram a desenvolver suas 

brincadeiras populares. Diante de uma expressiva representação da cultura popular, procurou-

se delimitar a pesquisa a entrevistas de representantes de três espaços culturais: Urso Cangaça 

de Água Fria, Reisado Imperial, Orquestra Imperial  e a escola de samba Gigante do Samba.  

As entrevistas foram realizadas de maneira não estruturadas, uma vez que segundo 

Marconi e Lakatos (2003, p. 197), "as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro 

de uma conversação informal", assim, procurou-se conhecer por meio da fala dos mestres 

populares a descrição sobre momentos específicos das apresentações, de modo que as 

categorias supracitadas fossem identificadas em suas formações discursivas. Portanto, como 

questões norteadoras buscou-se saber: Para um desfile de agremiação carnavalesca, existem 

regras? Quais?  Quais as emoções que precisam ser controladas no momento da apresentação 

a fim de que não se tenha prejuízo com pontuações?  

 Observa-se no recorte que segue a presença da categoria espontaneidade, quando o 

artista no momento de sua apresentação utiliza-se de alguns “palavrões” como forma de 

entretenimento do público, contudo, é tolhido pelo mestre do brinquedo, uma vez que tal 

comportamento por mais que não possa vir a retirar pontos da agremiação, porém,  contribui 

negativamente no que se diz respeito a questões de aceitação do público, uma vez que este 

pode ser composto de pessoas com um pensamento ideológico conservador.  

Eu acho que o cara não pode sair da regra né, mas se ele fazer uma coisa que 

faça graça tudo, alegrar o povo, porque a gente depende do povo né, a gente 

sem o povo não é nada (risos), eu tenho um que ele participa ai fica dizendo 

aquelas lorotas, ele diz palavrão, mas eu digo a ele, olha para esse negócio 

de palavrão, diz menos, porque ele pensa que aquilo ali ta chamando, tem 

gente que gosta, mas a maioria não gosta, né! (Sergio Almeida, Imperial. 

ALMEIDA, 2021). 

A segunda categoria de análise trouxe o erro como elemento investigativo. Sublinha-

se que ao tratar sobre a temática, os entrevistados mostraram uma leve alteração na voz e 

aumento de atos gestuais, sugerindo um despertamento de sentidos que evocavam a 

preocupação e a indignação com determinados atos falhos no momento do desfile.   
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Um exemplo: Eu entro na avenida tocando na escola de samba no meio dos 

ritmistas da bateria, mas ali tem a hora do break! Tem o horário da 

paradinha, tem o horário de uma virada e você olha pra torcida e ver a 

torcida gritando e se empolgando, vê alguém conhecido gritando por seu 

nome, você vai olhar pra pessoa e acaba passando do limite, passa do ritmo, 

entendeu? Faz errado e prejudica o trabalho do ano todo! (SILVA, 2021). 

Porque eles têm que entender que não podem errar e tudo tá sendo 

observado! (ANDRADE, 2021). 

 Partindo do princípio que em toda brincadeira tem regras, avaliamos que o controle 

das emoções para o cumprimento dos regulamentos carnavalescos gera uma tensão própria 

das competições, sejam elas lúdicas, esportivas e afins. Acreditamos que o significado de 

brincante de carnaval tem uma conotação que nos leva a crer que as atividades carnavalescas 

não têm a necessidade de serem levadas a sério. No entanto, para os brincantes competidores, 

há uma carga de responsabilidade sobre o termo, e por consequência, sobre as ações que o 

termo implica.  

 Sobre a categoria  descumprimento de regras estabelecidas para o desfile, de maneira 

bem humorada os entrevistados sinalizaram a importância da evolução do desfile, uma vez 

que é considerada a progressão da apresentação, pois de maneira sincrônica reúne todos os 

elementos constitutivos da exibição (música, dança, diretoria, etc.).    

O grupo tem que evoluir bem, né! (ANDRADE, 2021) 

Evolução tem que ter, conta o quesito evolução, é o seguinte: o senhor está 

se apresentando bem e o outro ta parado, aquele ali eu já tirei ponto, a 

comissão tá lá olhando isso, entendeu? O quesito evolução. (ALMEIDA, 

2021) 

Os jurados tão olhando tudo, ai, eu aviso aos meninos que tem que se 

comportar, num ta olhando pros lados distraídos, porque a evolução conta. 

(ANDRADE, 2021).  

O recorte que segue mostra a necessidade da sobriedade no momento da apresentação 

de maneira oposta ao contexto histórico levantado por Burke (2010) em relação ao carnaval, o 

que se observa é que nas manifestações populares especificamente para a apresentação 

competitiva, os brincantes necessariamente se submetem ao cumprimento de regras 

estabelecidas pela comissão julgadora, em detrimento às suas vontades de foliões, isto, se 

quiserem ao fim do período carnavalesco serem reconhecidos como campeões nas categorias 

que representaram.  
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Tem uns meninos que fumam maconha, mas eu digo, agora não! Eu já tomei 

e joguei fora até bebida de integrante, porque não pode ta bebo não! Eu digo, 

eu lhe dou depois, mas agora não pode! (ANDRADE, 2021). 

 Nota-se que para agremiações carnavalescas em suas variadas formas de expressão 

cultural, carnaval não é brincadeira. Tampouco suas manifestações sugerem um descontrole 

aos participantes. Obviamente, que para o grupo que assiste aos desfiles tais regras não se 

aplicam, porém, existe intrinsecamente uma série de regras comportamentais aos foliões das 

plateias, o que não é por hora objeto de nossa pesquisa.  

  Tratamos  aqui do processo civilizador através da cultura popular, mais propriamente 

aquelas envoltas pela data carnavalesca. Todavia, apesar de as agremiações estarem em 

evidência no carnaval é válido elucidar que durante todo o ano há uma preparação até o 

grande momento das apresentações. 

 Neste período pré e pós-carnavalesco as coerções e autocoerções são menos evidentes, 

mas, existem de igual modo. Os ensaios, as confecções das roupas, o convívio nos barracões, 

as reuniões de tomadas de decisão sobre as temáticas que serão seguidas, a escolha das 

músicas, dos sujeitos de destaque, dos componentes das diretorias, são de certa forma 

decisões a serem tomadas no decorrer do ano, fazendo com que os personagens envolvidos 

vivam o momento carnavalesco como o ápice de todo um empenho.  

 No caso que aqui tratamos, como vimos de forma categórica na fala dos entrevistados, 

o controle das emoções tem um objetivo muito claro: vencer a competição gerada em torno do 

carnaval na cidade do Recife. No caso da corte francesa, como colocamos acima, o objetivo 

era a manutenção do poder ou mesmo a ascensão na escala social, estar mais próximo do rei e 

dos privilégios auferidos por essa proximidade (ELIAS, 2001). 

 Os nobres franceses traziam consigo uma nostalgia em relação as configurações 

ligadas a terra, onde era necessário uma contenção menos de seus impulsos já que sua 

dependência em relação ao rei e mesmo em relação aos outros nobres eram bem menores 

(ELIAS, 2001). Do mesmo modo, podemos supor que os brincantes tenham alguma sensação 

de nostalgia em relação a um passado no qual não havia competição e não era necessário o 

controle das emoções durante o desfile/apresentação das agremiações carnavalescas. 

 Desta última colocação resultam duas questões correlatas e que aproxima nosso objeto 

de uma mudança social de maior envergadura: o que leva então os brincantes a um maior 

controle das emoções se parece evidente que esta contenção dos afetos parece pouco 
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interessante na perspectiva do brincante? Ou, se quisermos recorrer ainda a comparação com 

a corte francesa, o que leva os nobres a uma maior dependência em relação ao rei, fazendo 

com que seja necessário estabelecer-se na corte, abandonando duas vidas mais simples e nos 

quais as relações de poder lhes pareciam mais favoráveis? 

 Evidentemente há ganhos e perdas de parte a parte quando acontecem as mudanças 

sociais. Quando a família real francesa aumenta seu controle sobre o território nacional, passa 

a profissionalizar o exercito e consequentemente concentra progressivamente o uso legítimo 

da força na mão do rei, os nobres perdem espaço e para manter seus privilégios precisam se 

aproximar da família real. O controle das emoções por meio particularmente das autocoerções 

torna-se uma característica da vida na corte. O objetivo, como já dito é a manutenção da 

posição favorável na configuração social de corte (ELIAS, 2001).  

 No caso do nosso objeto de análise, o que buscamos ressaltar é que as pessoas que 

vivem a cultura popular o fazem por questões econômicas, afetivas e mesmo por manutenção 

de um certo status social, e de certa forma se adéquam a um estilo de vida que este meio 

exige. O que traz a tona o objeto deste estudo: o processo civilizador através da cultura 

popular sob a ótica eliasiana.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É lúcida nossa compreensão de que o Carnaval brasileiro, sobretudo sua expressão em 

um bairro da Zona Norte do Recife, impele marcas sobre os sujeitos brincantes e profissionais 

carnavalescos. Essas marcas conduzem os participantes a aderirem determinados costumes 

não só durante o período da festa, como durante todo o ano pré e pós-carnaval. 

 São costumes gerados por coerções e autocoerções, e têm características 

socioeconômicas, políticas e culturais de cunho histórico. A própria formação do bairro da 

Bomba do Hemetério carrega atributos advindos dessa formação político social e desta forma 

condiciona em certa medida o processo civilizador desta figuração. 

 Nosso objetivo foi justamente compreender como se dá esse processo e quais 

consequências são geradas nas relações de interdependência através dessa peculiaridade 

figuracional, os efeitos do carnaval na figuração, as implicações do carnaval levado a sério, 

enfim, como se manifestam os costumes em decorrência da vida envolta com manifestações 

culturais populares.  
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 Quando olhamos de perto a fala dos brincantes por meio das entrevistas realizadas é 

possível inferir que há uma busca por manutenção de poder. Há ganhos financeiros aos 

vencedores das competições carnavalescas na cidade evidentemente, mas somente o recurso 

financeiro não explica a questão. As regras e a avaliação das categorias de análise nos vários 

quesitos para verificar qual foi a agremiação vencedora do carnaval são discutidas e pactuadas 

pelos brincantes. E neste mesmo sentido, podem evidentemente ser mudadas quando for de 

desejo da maioria dos que formam as ligas carnavalescas. O que nos leva a crer que há, a um 

só tempo uma coerção externa operando – particularmente quando está acontecendo o desfile 

– mas também uma coerção interna – notadamente quando as regras são estabelecidas. 
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RESUMO
Este trabalho tem como proposta de refletir sobre as críticas de Ailton Krenak, presente no 
vídeo-entrevista da Série Vozes da Floresta Floresta – A aliança dos Povos da Floresta de 
Chico Mendes a nossos dias, com a teorização de István Mészáros acerca da incorrigível 
lógica do capital exposta em A educação para além do capital (2008), bem como de outros 
teóricos presentes na ementa curricular do componente Tópicos em Teorias da Cultura. É 
apresentado como trabalho avaliativo final do Componente Curricular Tópicos em Teorias da 
Cultura do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – 
PPGICH/UEA.
Palavras-chave: Capital. István Mészáros. Ailton Krenak.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é encaminhado como requisito avaliativo final do Componente 
Curricular Tópicos em Teorias da Cultura, ofertada no Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas – PPGICH, da Universidade do Estado do Amazonas – 
UEA, sendo ministrada pelo Prof. Dr. Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto e Prof. Dr. Pedro 
Rapozo. Tem como proposta principal discutir a concepção de lógica do capital apresentada 
na fala de Ailton Krenak durante a primeira entrevista da “Série Vozes da Floresta – A aliança 
dos Povos da Floresta de Chico Mendes a nossos dias” no Canal Le Monde Diplomatique 
Brasil na Plataforma YouTube, tendo em vista a lógica do capital dialogada por István 
Mészáros em A educação para além do capital (2008), bem como outros autores que 
dialogam tal perspectiva e estejam na ementa curricular do referido curso.
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A “Série Vozes da Floresta – A aliança dos povos da floresta de Chico Mendes a nossos 
dias” trata-se de uma série de vídeo-reportagens com lideranças indígenas, extrativistas e 
militantes políticos que refletem acerca da luta pela conservação das florestas e dos direitos 
dos povos tradicionais que nela habitam. Acerca do movimento Aliança dos Povos da 
Floresta, destacamos que:

A Aliança dos Povos da Floresta surgiu em meados dos anos 1980, quando algumas 
das mais importantes lideranças dos povos indígenas e seringueiros do Brasil se 
uniram para reivindicar demarcações de territórios e a criação de reservas 
extrativistas […]. O encontro e a pressão destas lideranças foi fundamental para a 
inclusão na constituição de direitos em defesa dos povos indígenas e proteção do 
meio ambiente (SATO, 2020).

O primeiro episódio traz Ailton Krenak, escritor e líder indígena, discutindo temáticas 
acerca do que é ser indígena no Brasil, a questão da identidade, memória e resgate histórico, 
gestão do território indígena, política indigenista, bem como a relação com os movimentos 
socias em defesa do território e os desafios contemporâneos dos povos tradicionais e de sua 
luta em defesa das florestas. Durante a entrevista, uma das falas de Krenak trata acerca do que 
Mészáros chama de incorrigível lógica do capial (MÉSZÁROS, 2008), na qual compreende-
se que o ser humano vale enquanto força de trabalho, bem como a concepção de propriedade 
privada e de uma educação concebida não somente a partir do viés de mercado, porém 
entendida também como uma mercadoria.

Ao iniciarmos esse tópico de discussões a partir da epígrafe de Mészáros (2008), 
salientamos que toda e qualquer tentativa de reforma estrutural, do ponto de vista da lógica do 
capital, significam em outras palavras “remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva 
capitalista estabelecida sem, contudo, eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e 
profundamente enraizados” (idem, ibidem, p. 26). Sabendo que é impossível impor outra 
lógica ao capital, que não seja a sua (TONET, 2016) e ao compreender a floresta como um 
sistema e dele viver, Krenak explica que os povos tradicionais não abstraem a lógica de 
propriedade privada, de herança ou transmissão de bens e valores, logo não são maculados 
pelo ideário da ordem social hegemônica.

De acordo com ele:

A base do capitalismo, a mentalidade do capitalismo: tudo é mercadoria, até a vida. 
A violência que incide sobre os povos indígenas é por causa do modo de estar na 
terra, que os indígenas representam […] Enquanto o povo indígena mantiver o modo 
de vida próprio, vai ser hostilizado, vai ser sabotado (KRENAK, 2020).

O que gostaríamos de ressaltar, partindo do pressuposto que fora exposto na entrevista 
de Krenak, das teorizações de Mészáros presentes principalmente em Para além do capital 
(2016) e A montanha que devemos conquistar (2015), bem como a dos teóricos estudados 
durante decorrer do curso, trata-se de uma crítica à lógica do capital, uma vez que esta utiliza-
se de ofensivas para sua reprodução e dominação como ordem social sociometabólica. 
Observa-se nessa perspectiva o papel do Estado na regulação desta, na qual este que “deveria 
proporcionar a solução para vários problemas que obscurecem nosso horizonte, mas não 
consegue fazê-lo” (MÉSZÁROS, 2015, p. 15). Para exemplificação do que fora acima 
mencionado, salientamos as constantes lutas dos povos indígenas por demarcação de seus 
territórios, no entanto em contrapartida a isso, no Congresso temos discussões por parte dos 
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parlamentares acerca da demarcação a partir do chamado “marco histórico”. O Estado que 
deveria assegurar a vida dos povos tradicionais, é aquele que na democracia neoliberal, 
regula e cria políticas de legitimação, exploração e reprodução do capital. Em suma, seria uma 
extensão política da incorrigível lógica do capital (TONET, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizarmos a presente discussão deste trabalho, que versou sobre a entrevista de 
Ailton Krenak, no primeiro episódio da série “Vozes da Floresta – A aliança dos povos da 
floresta de Chico Mendes a nossos dias”, correlacionando-as com as teorizações de István 
Mészáros, buscamos analisar determinado ponto do que fora apresentado por Krenak. 
Percebeu-se que o discurso do líder indígena possui relação com o que fora teorizado por 
muitos teóricos que fazem crítica a atual ordem social hegemônica, bem aqueles que guiam a 
crítica dos movimentos dos povos tradicionais em defesa da vida e de seus territórios. 
Compreende-se uma assertiva crítica à política, ao Estado e a ordem social hegemônica. 
Krenak, durante a entrevista, apresentou diversos elementos da cultura indígena, 
características dos povos tradicionais e a luta dos movimentos sociais, sem deixar de expor os 
desafios e ameaças que sofrem. Ao relacionarmos sua fala a elementos da teoria meszariana, 
buscamos dialogá-la coma  finalidade de empreender uma crítica à lógica do capital, assim 
como apontar novos caminhos de discussão teórica.
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RESUMO 
O presente artigo visa analisar a sociedade do cansaço à luz do pensamento do filósofo Sul-
coreano Byung-Chul-Han, como consequência a autoexploração entrelaçada à digitalização nas 
redes sociais. Nesta ótica, os seus escritos estão situados nas pesquisas filosóficas 
heideggerianas, cuja preocupação deságua na existencialidade, situando o leitor ao contexto 
histórico do pensador, apresenta-se o conceito de cansaço e as categorias fundamentais da 
constituição do arcabouço teórico-filosófico a partir de suas obras, em especial, a Sociedade do 
Cansaço (2015). Trata-se, pois, de uma pesquisa de natureza qualitativa com caráter 
explanatório, apoiado no método fenomenológico existencial. Ao fim da pesquisa observamos 
a possibilidade de repensar o nosso estar-no-mundo digitalizado, mundo este que custa-nos um 
cansaço indizível, pois, os indivíduos encontram-se entretidos no mundo digital, adaptando-se 
a novos conceitos de si mesmos. 
 
 
Palavras-chave: Byung-Chul-Han. Cansaço. Existencialismo. Digitalização. 
  

 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the society of tiredness in the light of the thought of the South 
Korean philosopher Byung-Chul-Han, as a consequence of self-exploration intertwined 
with digitalization in social networks. In this perspective, his writings are located in 
Heidegger's philosophical research, whose concern flows into existentiality, placing the 
reader in the historical context of the thinker, presenting the concept of tiredness and the 
fundamental categories of the constitution of the theoretical-philosophical framework 
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from his works, in particular, Sociedade do Cansaço (2015). It is, therefore, a qualitative 
research with an explanatory character, supported by the existential phenomenological 
method. At the end of the research, we observed the possibility of rethinking our being-
in-the-digital world, a world that costs us unspeakable fatigue, as individuals are 
entertained in the digital world, adapting to new concepts of themselves. 
 
Keywords: Byung-Chul-Han. Tiredness.  Existentialism.  Scan 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade do cansaço de Han (2015) é marcada por uma época de efemeridade e 

esgotamento, trata-se de uma forma precisa de evidenciar e transmitir aspectos de valorização 

dos indivíduos inquietos e hiperativos que se estabelecem no cotidiano,  realizando e 

produzindo múltiplas tarefas. É comum nos dias atuais, de forma mais explícita que outrora, 

ouvirmos o seguinte slogan: a sociedade está cada vez mais individualista, egoísta, digitalizada 

e narcisista, indivíduos valorizando o ter e não mais o ser. O comportamento individualista 

prevalece como forma de liberdade, todavia, é notoriamente percebido que o indivíduo torna-

se cada vez mais escravo de seu individualismo, e dono somente de si, desse modo, acarreta 

sérios cansaços neuronais patológicos causados pelas ideias conjecturais implantadas no 

imaginário da sociedade capitalista. O cansaço para Han (2015) é caracterizado pelo próprio 

indivíduo que se autoexplora e sem perceber acredita que essa experiência seja sua realização. 

Concomitantemente, a “autoexploração passou do “dever fazer” para o “poder fazer”, vive-se 

com angústia de não estar fazendo tudo o que poderia ser feito”. 

As redes sociais, por sua vez, nos possibilitam criar laços que nos conectam a um mundo 

online interligando-nos virtualmente, no entanto, ela pode ser uma faca de dois gumes: quando 

estamos longe nos aproxima e quando estamos próximos nos distancia. Na maioria das vezes, 

criando a falsa sensação de realização e satisfação, porque ao mesmo tempo em que as redes 

sociais nos possibilitam um contato, mesmo que seja online, também nos possibilitam 

adentrarmos em um profundo e lastimoso cansaço neuro-existencial causado pela digitalização 

do dia-a-dia, o virtual ganhou o “novo normal” em nossa sociedade, isto é, o cansaço está na 

falsa sensação de existir através das redes sociais. Se nós não postarmos uma foto ou uma 

publicação de texto nas mídias sociais simplesmente não existimos, ou seja, há uma necessidade 

de sobrevivência do selfie e de nossa existência perante as redes sociais e, em determinados 
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momentos, somos dominados pela digitalização existencial. Há uma necessidade de existir a 

partir do mundo digital, isto é, vivemos numa sociedade virtual, na qual uma das formas de se 

conectar presencialmente são nos meios digitais, caso contrário, não existiremos. 

 

1.1 A Sociedade do Cansaço: O Esgotamento dos Excessos 

O diálogo com o filósofo Han (2015) é marcado pelas preocupações de uma época de 

enfermidades, diálogo este que o faz compreender as nuances do homem moderno. Outrora, 

tínhamos como parâmetro a era bacteriológica que chegou em seu fim com a advinda do 

antibiótico, também havia preocupação com a era gripal, no entanto, o século XXI não é mais 

marcado pela era bacteriológica e, tampouco, gripal, mas sim marcado pelo cansaço neuro-

existencial. Deparamo-nos com doenças neuronais, a saber: depressão, síndrome de bounout, 

déficit de atenção com síndrome de hiperatividade (Tdah) e transtorno de personalidade 

limítrofe (Tpl), são diagnósticos que surgem no início do século XXI. Para Han (2015), a época 

passada foi caracterizada como a era imunológica, por esta razão, o século passado remetia-nos 

a um pensamento de dualidade entre o bem e o mal, o amigo e o inimigo, o sagrado e o profano, 

ou seja, o discurso social estava baseado nesta perspectiva paradigmática. Com as contribuições 

filosóficas, a ideia imunológica ultrapassou o campo biológico e adentrou no âmbito social, 

como ressalta Han: 
Hoje a sociedade está adentrando cada vez mais numa constelação que se afasta 
totalmente do esquema de organização e de defesas imunológicas. Caracteriza-se pelo 
desaparecido da alteridade e estranheza. Alteridade é a categoria fundamental da 
imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje 
em dia, em lugar de alteridade entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma 
relação imunológica. (HAN, Byung-Chul ,2015, p.07). 
 

 Analisar o pensamento de Han em nossa contemporaneidade é apresentar caminhos para 

a sociedade do agora, do mundo digital, que mesmo caminhando para um profundo cansaço 

neuro-existencial parece não perceber o outro. O desaparecimento da alteridade representa para 

o autor, a preocupação mais necessária e pertinente, caracterizando uma época totalmente 

egocêntrica e pobres de negatividade porque os adoecimentos neuro-existenciais do século XXI 

são caracterizados pela dialética não dá negatividade mas sim da positividade:  
A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade, não 
apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. Baudrillard aponta claramente 
Para essa violência da positividade quando escreve sobre o igual: “Quem vive do 
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igual, também perece pelo igual” [4]. Baudrillard fala igualmente da “obesidade de 
todos os sistemas atuais”, do sistema de informação, do sistema de comunicação e do 
sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura. Mas Baudrillard expõe o 
totalitarismo do igual a partir da perspectiva imunológica – e essa é a debilidade de 
sua teoria: “não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação 
e aborto. Em tempos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e 
assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição 
e expulsão. A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as 
forças humanas de defesa” (HAN, Byung-Chul, 2015, p.10) 
 

 Nossos antepassados viveram em épocas de mudanças, hoje vive-se a mudança de 

épocas, cuja preocupação que caracteriza a superabundância, o excesso de positividade que 

acaba tornando-o danoso à própria saúde. A palavra “positividade” pode até soar bem aos 

nossos ouvidos, no entanto, quando não se é bem compreendido, assimilada e absorvida, o 

indivíduo tende à frustação, gerando-lhe um intenso cansaço mental. Os excessos das 

sociedades contemporâneas são geradores de expectativas (positividade) e adoecimentos de 

toda estrutura neuronal dos indivíduos. As sociedades contemporâneas estão atravessando 

momentos sombrios com a advinda pós-verdade, isto é, as mídias sociais, como os telejornais, 

YouTube, Facebook e Instagram estão focados em tudo e em todos, inclusive na manipulação 

e persuasão. O fenômeno das Fake News predomina a era da digitalização e as redes sociais o 

que compromete a comunicação generalizada sem preocupação com a moderação e veracidade 

dos fatos. São fenômenos virtuais celebrados por indivíduos ocupados com o Selfie, o look 

digital e a competição dos excessos. Estamos diante da superinformação e desinformação do 

próprio sujeito que se submete a viver uma vida virtual como se fosse o real, além disso, seria 

um reflexo e, ao mesmo tempo, exemplo concreto de que estamos mudando as nossas relações 

e, ainda mais, algumas posturas que são prevalentemente das redes sociais e que afetam 

diretamente o sujeito, tais como: bloquear, apagar e redefinir, isto é, são posturas que já 

atingiram a subjetividade cognitiva e são encontradas com veemência na sociedade do cansaço 

neuronal. 

 A sociedade do cansaço é para Han (2015) a sociedade digitalizada, informada tanto 

para o bem, quando para o não bem. A geração digital chegou com toda rapidez para a 

comunicação digital e que hoje está imbuída e dominando a sociedade. A dependência das redes 

sociais e dos meios de comunicação em geral, quando não usados com moderação, causam 

profundos cansaços neuronais e patológicos, porque se cria uma falsa sensação de viver a vida, 
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isto é, cria-se uma dependência do virtual e com o passar do tempo troca-se a vida real pelo 

virtual, e a vida virtual pela real. A sociedade caminha para um existencialismo digitalizado 

exacerbado, o qual não há regras que possam impedi-la de realizar tal ação e, mais ainda, os 

princípios éticos são deixados para traz, pois, já não trazem mais sentido para fazê-los 

corretamente. Como ressalta Han: 
[..] Possivelmente o computador conte de maneira mais rápido que o cérebro humano, 
sem repulsa acolhe uma imensidão de dados, porque está livre de toda e qualquer 
alteridade. É uma máquina positiva. Justo por causa de sua autorrelação autista, mas 
por falta de natividade, o idiot savant gera aqueles desempenhos que só seria capaz 
de realizar uma máquina computacional. No empuxo daquela positivação geral do 
mundo, tanto o homem quanto a sociedade se transformam numa máquina de 
desempenho autista. [...] (HAN-Byung-Chul,2015, p.30). 
 

 O esforço da proposta do autor traduz preocupação entre o homem e computador 

e sua relação com o outro, faz-se necessário ter equilíbrio nas relações sociais, visto que o 

excesso de estímulos acarretará sérios problemas psíquicos. Há também, estímulos digitais na 

geração Z, que têm sua própria característica baseada em relações de conectividade, desse 

modo, esta geração conectada, virtualizada através de equipamentos tecnológicos e das redes 

sociais, afasta-se da relação com a alteridade. Os excessos de positividade podem conduzir os 

indivíduos a um processo de alienação, com o qual contribui para um cansaço mental induzido, 

uma vez que o sujeito tende a  aderir ao mundo digital, sem aperceber-se do seu próprio martírio, 

deparando-se com a ideia de “obrigação”, ou seja, vê-se obrigado a fazer parte dessa sociedade, 

caso contrário, não se adaptará ao novo modelo de relacionamento social, assim, cairá no 

esquecimento proposital e certamente não “sobreviverá” a todo esse movimento virtual que a 

sociedade atravessa. 

Em vista disso, a sociedade do cansaço, “enquanto uma sociedade ativa, desdobra-

se lentamente numa sociedade do doping”, afirma Han (2015). A proposta do filósofo 

possibilita-nos a compreender que o desempenho sem esforço, gradativamente, direciona o 

sujeito para uma espécie de robô virtualizado e digitalizado, favorecendo assim, sua 

autoexploração, pois, tende a torna-se uma máquina de sua autoprodução e, por conseguinte, 

autoexploração, torna-se uma espécie de autopunição social. 

O cansaço do desempenho é mais solitário e, atua diretamente na individualização 

e no isolamento do sujeito, acrescentando a ideia de mixofobia social, isto é, significa dizer que 
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há um medo de relacionar-se com o diferente e que tem como efeito de causalidade o hedonismo  

exacerbado, ou seja, o cansaço identifica-se também como uma forma de prazer, mesmo 

sabendo que haverá danos à saúde. Sobre os excessos da sociedade do cansaço, Han (2015) 

esclarece que: 
O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a 
trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não 
está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se 
distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à 
liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito 
de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o 
desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. 
Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com 
o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e 
vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma 
liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são inerentes, 
se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho 
são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. (HAN, 
Byung-Chul ,2015, p.43). 
 

 A reflexão sobre a sociedade do cansaço, possibilita-nos pensar nesta dualidade 

paradoxal da liberdade, criando-se a falsa sensação de realização, mas que no final, o explorador 

é o seu próprio algoz, martirizado pelos excessos, e que na maioria das vezes passa 

desapercebido por si próprio. Han (2015), afirma que “estamos cansados enquanto sociedade”, 

e este cansaço afeta-nos diretamente nas nossas ações, seja o eu consigo mesmo, ou com o 

outro. Faz-se necessário compreender tal fenômeno diante deste novo paradigma social que está 

surgindo e emergindo na sociedade e na vida dos jovens, crianças e adolescentes. O pensamento 

filosófico de Han, desperta e sensibiliza para as devidas atenções de uma sociedade intimista e 

que lhe obriga a ser perfeitamente, perfeito. 

 

1.2 Existencialismo nas Redes Sociais 

 Com o advento da era digital há uma relação explícita entre as redes sociais e a sociedade 

de cansaço, na qual o indivíduo contemporâneo forja sua própria existência através de 

aplicativos de entretenimento nas redes sociais para não lidar com o seu eu, com seus conflitos 

internos, externos e existenciais, tornando a sua existência inautêntica.  Os usuários correm 

riscos de perde-se nesse processo digitalizado, uma vez que, permanecem muito tempo 

conectados e afastam-se gradativamente de suas relações interpessoais, buscam 

instantaneamente aceitações e aprovações que são advindas de comentários e curtidas provindas 



10 

 

 

	
	

2º	SIMPÓSIO	PROCESSOS	CIVILIZADORES	NA	
PANAMAZÔNIA	–	II	SPCPAM	

TEMA:	Figurações,	Interculturalidade	e	Relações	de	Poder	

 

 

dos outros internautas e, que na maioria das vezes, o próprio indivíduo não os conhecem. Os 

cibernautas permanecem mais tempo conectados quando há um maior momento de “tédio” e 

publicam aquilo que acreditam que terá maior aceitação por parte de seus seguidores. 

 A sociedade do cansaço, por sua vez, adentra nas redes sociais na perspectiva capitalista 

em que cada internauta é o seu próprio Flyer, isto é, há uma sintonia entre autopropagar e 

autoexplorar nas redes sociais, acreditando-se na lógica capitalista incutida na ideia de 

“exposição” idealizando um flyer perfeito, marketing existencial digital, todavia, o que há na 

verdade é apenas um abismo tecnológico que ao mesmo tempo que promove a sensação de 

felicidade, promove também seríssimos e profundos cansaços neuronais. A autoexploração nas 

redes sociais são estarrecedoras, o capitalismo atua no mundo digital como promessa de 

felicidade e prazer para o entretenimento dos internautas. Para Han, “o maior cansaço advém 

do capitalismo”, por isso, o mesmo cansaço se manifesta através das redes sociais, ou seja, o 

que outrora era entretenimento, hoje torna-se um grande comercio digital e o existir através das 

redes sociais ganhará um novo formato em sua comunicação. 

 O movimento social-digital lança-nos para uma lógica capitalista mercantilista que 

afunila o cansaço a partir do lucro excessivo, causando em si mesmo a autoexploração. Por 

conseguinte, a autenticidade entra em questionamentos, pois caracteriza-se como prioridade 

para uma possível superação do cansaço na digitalização nas redes sociais, porque quanto mais 

o indivíduo tornar-se autêntico em suas relações e ações, menos chance ele terá para cair no 

movimento da autoexploração e com isso, viverá para si e não para os seus internautas. 

 O existencialismo digital coloca em questão a reflexão do ser autêntico numa 

perspectiva de liberdade, acredita que o indivíduo seja livre em suas escolhas. Ressalta-se a 

relação do existencialismo digital na contemporaneidade como uma era que contribui para que 

os indivíduos sejam mais gélidos, introspectivos, recuados e imediatistas em suas relações. A 

superficialidade nos perfis das redes sociais prefigura sua inautenticidade como internautas, 

tornando-lhes angustiados, perdidos, e se alastrará cada vez mais ao mundo cibernético, a fim 

de suprir a sua necessidade de existir através da lógica digital.  Contudo, cria-se a uma cidadania 

digital, produzindo um espaço de relação mútua na sociedade e que, na maioria das vezes, 

constrói seu próprio vazio existencial. Conceito este que Han (2015) faz um diálogo com 
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Heidegger (1889-1976) sobre o conceito de autenticidade. Nesta perspectiva apresentamos uma 

reflexão de Rodrigues (2018) sobre o vazio existencial: 
O encontro com o vazio pode ocasionar mudanças, que é no encontro com o nada que 
o homem se vê frente às possibilidades de escolhas e de mudanças. Porém na 
contemporaneidade, há uma debilitação das tradições, dos valores e o homem se 
encontra cada vez mais distante de si e do contato humano, onde a tecnologia exerce 
uma grande influência nas relações humanas, é possível pensar que o homem 
contemporâneo substitui o contato afetivo pelos contatos virtuais, e que há uma 
padronização de condutas e ideias que são reforçadas pelas redes sociais. 
(HEIDEGGER, 1927 apud RODRIGUES, 2018, p.6). 
 

 As redes sociais, por sua vez, adentram no pensamento filosófico de Byung-Chul-Han 

(2015) como um bem que faz mal, e que pode, além do entretenimento, servir como ferramenta 

de trabalho, mas também, massificar a sociedade no mundo vazio e sem vida, pode ser um 

acelerador para construção de uma inautenticidade, isto é, ser alguém virtual que não é no real. 

Em contrapartida, pode-se amenizar o cansaço nas redes sociais, desfrutando-se da companhia 

real das pessoas, valorizando a familiaridade em determinados ambientes, a saber: escolas, a 

própria casa, e acima de tudo, descontruindo-se de ideologias danosas, doentias, contribuindo, 

desse modo, para se reconstruir num novo indivíduo, sensível ao seu tempo e contexto, crítico 

perante a sociedade que a todo instante o induz para as relações digitais. Concluímos 

provisoriamente com uma citação pertinente de Han (2015): 
Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, 
devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente 
onde seja possível uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais 
deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção (hyperattention). 
Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas 
atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem 
pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser 
importante para um processo criativo. (HAN-Byung-Chul, 2015, p.19). 
 

  Os bens culturais da humanidade, inclusive a contemplação e a filosofia, 

concretamente, representam uma perspectiva de reconstrução do elo perdido entre o homem, 

como diz Hannah Arendt (1906-1975) e aquilo que ele produz com as próprias mãos, as 

tecnologias. O elo perdido seria a relação ético-reflexiva, crítica e autêntica do ser do homem e 

tudo que ele produz para seu beneficio no mundo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo dessa discussão procuramos evidenciar nesta pesquisa a importância de 

autoperceber-se diante da proposta filosófica de Han, partindo do pressuposto que entramos 

numa nova perspectiva de análise da sociedade. Desse modo, a conscientização crítico-reflexiva 

diante do uso das redes sociais, conduz nosso pensar para um entendimento da sociedade do 

cansaço e do existencialismo da digitalização dos indivíduos, isto é, das raízes dos cansaços 

neuronais patológicos propostos pela filosofia de Byung-Chul-Han.(2015). 

O presente estudo traz como contribuições a possibilidade de repensar o nosso estar-no-

mundo digitalizado, mundo este que custa-nos um cansaço indizível, pois os indivíduos 

encontram-se entretidos no mundo digital, adaptando-se a novos conceitos de si mesmos: status, 

perfis, selfie, etc. A preocupação de Han é que o entretenimento digital promove um cansaço 

neuro-existencial, distanciando-nos da condição humana. Para os povos da Amazônia, povos 

das águas, dos rios , das florestas e de uma antropologia voltada para a sua  condição humana , 

que é, sobretudo,  seu próprio ethos, sua etnografia e  valores culturais, o mundo digital é uma 

realidade , porém, o homem amazônida não se curva para a digitalização da existência , ao 

contrário, existe a partir de um eu que se identifica com o Outro, seja ele , a canoa , o peixe e 

tudo que o espírito da floresta concebe como Alteridade . A Amazônia não se cansa de si 

mesma, o que nos causa cansaço existencial é desviar o olhar de nós mesmos. 
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RESUMO  

O presente trabalho busca fazer uma relação entre memória, corpo e as práticas corporais 
desenvolvidas nas aulas de Educação Física no ambiente escolar, para isso o propósito é associar os 
conceitos de Memória em Bergson com as concepções que serão desenvolvidas no projeto de pesquisa 
intitulado “Memórias de formação e atuação docente: as contribuições da UNEB – Campus XII para 
a qualificação da Educação Física Escolar no município de Guanambi  - Bahia”, o projeto citado está 
em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da 
Universidade Estadual do Sudoesta da Bahia (UESB). O projeto supracitado tem como objetivo, 
analisar como os espaços de formação acadêmica, desenvolvidos no âmbito da pesquisa, do ensino e 
da extensão, contribuem para a atuação docente em Educação Física dos professores egressos da 
UNEB – Campus XII. Portanto, a ideia é analisar as experiências de formação docente proposta nos 
espaços disponibilizados pela universidade, e a ação pedagógica dos egressos do curso de Educação 
Física, na educação básica, nos municípios da Microrregião de Guanambi-Bahia. Para isso, a relação 
memória e corpo, segundo o conceito de memória em Henri Bergson, possibilita desenvolver a maneira 
como se vive. A memória é coletiva, ontológica e psicológica, portanto nas aulas de Educação Física 

a relação entre memória e cultura corporal implica o corpo em uma articulação para 
1 

compreender o 

que é educação em um contexto mais amplo.  

  

Palavras-chave: Memória. Educação Física. Bergson.    

  

  

Abstract  

The present work seeks to make a relationship between memory, body and the corporal practices 
developed in Physical Education classes in the school environment, for this purpose the purpose 
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is to associate the concepts of Memory in Bergson with the concepts that will be developed in 
the research project entitled “Memories of training and teaching performance: the contributions 
of UNEB - Campus XII for the qualification of Physical Education in the city of Guanambi - 
Bahia ”, the mentioned project is under development in the Postgraduate Program in Memory: 
Language and Society of the State University of Southeast of Bahia (UESB). The 
aforementioned project aims to analyze how the academic training spaces, developed in the 
scope of research, teaching and extension, contribute to the teaching performance in Physical 
Education of professors graduating from UNEB - Campus XII. Therefore, the idea is to analyze 
the experiences of teacher training proposed in the spaces provided by the university, and the 
pedagogical action of the graduates of the Physical Education course, in basic education, in the 
municipalities of the Microregion of Guanambi-Bahia. For this, the relationship between 
memory and body, according to the concept of memory in Henri Bergson, makes it possible to 
develop the way one lives. Memory is collective, ontological and psychological, so in Physical 
Education classes the relationship between memory and body culture implies the body in an 
articulation to understand what education is in a broader context. Keywords: Memory. Physical 
Education. Bergson.  
  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

Henri Bergson, (1859-1941), foi um filósofo e diplomata francês, prêmio Nobel de 

literatura em 1927, que se consagrou um pensador da duração (do tempo), ficou conhecido por 

exprimir em seu nível filosófico um novo paradigma baseado na consciência e na intuição.  

A filosofia bergsoniana, está situada na passagem do século XIX para o XX, período  

com expressa ascendência dos projetos positivistas e cientificistas que exigiam a passagem das  
2 

certezas científicas pelo crivo da observação direta dos dados e da sua comprovação empírica, 

conduzindo impreterivelmente à mensuração de toda e qualquer experiência e encontrando o seu 

desfecho em uma explicação traduzida na relação de causa e efeito. Predomina sobre a ciência, um 

horizonte determinista que não admite nenhum tipo de arbítrio ou de indeterminação, e este movimento 

alcança também os fenômenos psíquicos que passam a sofrer um tratamento objetivista e passam a ser 

alvo de mensuração.  

A filosofia bergsoniana, é de certa maneira, a expressão do assombro, da descoberta de 

que o tempo passa, uma passagem que é conservação, mais de tipo diferente, não é por 

justaposição, acumulação de instantes do tempo. Aqui se trata do tempo real, “aquilo que se faz 

e, mesmo, aquilo que faz de modo que tudo se faça”. (BERGSON, 2006, p. 5), um tempo no 
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qual sua passagem não se dá por justaposição, mas por um crescimento interno no qual o passado 

conserva-se e acumula continuamente no presente que avança ininterruptamente em direção ao 

futuro: “(...) a duração interior. (...) uma sucessão que não é justaposição, um crescimento por 

dentro, o prolongamento ininterrupto do passado num presente que avança sobre o porvir” 

(BERGSON, 2006, p. 29).  

As ações se realizam em tempo real e as visões mentais marcadas por paradas virtuais são 

impossíveis de serem exprimidas em tempo real, haja vista que o tempo real não possui limites, “a 

imagem viva se apresenta como transmissora de movimento, estando em interação com as demais 

imagens do plano material. (...) o corpo, (...) se encontra situado entre os movimentos recebidos do 

mundo externo e os movimentos executados pela face motora” (MACIEL JUNIOR, 2017, p. 34). O 

tempo denominado por Bergson como duração apresenta uma realidade pulsante, cujas “imagens ou 

as matérias vivas – das quais as imagens humanas aparecem como exemplares – introduzem no mundo 

material um intervalo de movimento que as constituem” (MACIEL JUNIOR, 2017, p. 35), mas a 

simultaneidade dos fluxos não representa a simultaneidade dos instantes.  De acordo com o viés 

bergsoniano, “a partir do momento em que há uma duração, fazemos corresponder ‘porções de 

duração’ e a uma extremidade da linha uma ‘extremidade de duração’: será esse o instante – algo que 

não existe realmente, mas virtualmente” (BERGSON, 2006, p. 62). Fato que demanda a espacialização 

do tempo, já que o instante é mensurado pelo movimento em tempo real e este é aberto e fluido. 3 Para 

Bergson a percepção, por mais que seja instantânea, contém uma imensidade de  

“elementos rememorados” e, conclui que “toda percepção é já memória”, posto que, em geral, a 

percepção apreende o passado. O filósofo reitera que “sobre este passado nos apoiamos, sobre 

este futuro nos debruçamos; apoiar-se e debruçar-se desta maneira é o que é próprio de um ser 

consciente. Digamos, pois, que a consciência é o traço de união entre o que foi e o que será, uma 

ponte entre o passado e o futuro” (BERGSON, 1974, p.77).  O filósofo analisa a consciência 

como memória e atenção, a memória como “conservação e acumulação do passado no presente” 

e a “atenção à vida”. Assim, a memória e atenção retêm “o que já não é” e “antecipa o que ainda 

não é”, faculdades articuladas à percepção consciente, haja vista não existir memória sem 

percepção e, o espírito ser “fundamentalmente memória” (MACIEL JUNIOR, 2017).  
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Nesta direção, o corpo é uma dimensão do sujeito que transcende a descrição mecânica 

independente de concepção científica. Para Bergson (1990), as imagens agem e reagem, umas 

sobre as outras de maneira determinada por leis da natureza, portanto imagem é matéria, e como 

tal é identificada como movimento. Todavia, há o corpo vivo, um “objeto destinado a mover 

objetos, sendo, portanto, um centro de ação” (BERGSON, 1990, p.11).  

  

2. PENSAMENTO DE HENRY BERGSON: memória e a filosofia bergsoniana 

e o diálogo com a Educação Física escolar  
  

Responder aos objetivos de analisar como os espaços de formação acadêmica, desenvolvidos 

no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão, contribuem para a atuação docente em Educação 

Física dos professores egressos da UNEB – Campus XII, bem como, analisar os processos de 

apropriação e ressignificação dos conhecimentos disponibilizados na formação inicial dos professores 

participantes da pesquisa, requer utilizar a memória dos participantes como uma fonte privilegiada de 

informação e, também, como um recurso metodológico. Portanto, compreender o tempo e a memória 

na perspectiva de Henri Bergson, possibilita entender as concepções acerca do tempo e do espaço 

compreendidos como duração e, também, memória. Tempo que implica um sentido de consciência, de 

tempo vivido e de duração interna se contrapondo à ideia de espaço, que atende a um sentido de tempo 

4 espacializado.  

Para tanto, torna-se relevante pensar  a relação entre memória e corpo associada ao 

conceito de duração em Bergson, o tempo denominado por Bergson como duração apresenta 

uma realidade pulsante, cujas “imagens ou as matérias vivas – das quais as imagens humanas 

aparecem como exemplares – introduzem no mundo material um intervalo de movimento que 

as constituem” (MACIEL JUNIOR, 2017, p. 35). A duração é uma multiplicidade heterogênea, 

de diferentes naturezas, contínuas e virtuais, que não podem ser divididas no espaço, como 

acontece no relógio, porque mudam de natureza ao se dividir (DELEUZE, 1999).  

Isso tem relação com o fato de que a memória é um dos esteios das identidades, das 

singularidades e das particularidades de cada um. São, portanto, suportes do ser no mundo – nos 

países, nos estados, nas cidades, nas comunidades rurais, nos guetos, nas ruas –, ou seja, são 

referenciais que tornam os homens e as mulheres sujeitos de seu tempo e de seu espaço, de 
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maneira que não há como desligar ou aniquilar a relação entre o espaço e a memória, já que os 

dois se supõem.  

Portanto, Bergson apresenta a teoria da memória que aproxima a um problema de 

filosofia cognitiva, diretamente relacionado a um problema de teoria do conhecimento, ou seja, 

para haver conhecimento tem que haver memória.  Contudo, a memória, por sua vez, como 

forma de conhecimento e como experiência, é um caminho possível para que sujeitos percorram 

essa temporalidade que marca suas vidas. Tão logo, lançar mão da memória como recurso para 

identificar as contribuições da formação inicial na atuação de professores, supõe olhar com 

cuidado para essa memória que preserva elementos da experiência coletiva, particular e 

individual.  

A implicação desta memória na prática docente em Educação Física diz respeito a sua relação 

da memória com o corpo em movimento, contudo não se reduz a uma relação entre os conteúdos da 

Educação Física e as estruturas físicas do cognitivo humano. A memória dá conta de todo o passado 

dos corpos e dos corpos vivos em movimento (Bergson, 1990). Assim, precisamos compreender que 

“[...] a memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana de reter e guardar o tempo que 

se foi, salvando-o da perda total” (CHAUÍ, 1995, p. 5 125), é nesse contexto que a relação dos sujeitos 

e das coletividades sociais com o esporte e o lazer, bem como as diferentes formas de cuidar e se 

relacionar com o corpo fazem parte da memória socialmente compartilhada, historicamente 

desenvolvida e coletivamente alimentada.   

Uma das referências do presente texto, a obra “Matéria e Memória: Ensaio sobre a relação 

do corpo com o espírito” está fragmentada em IV partes: 1-Da seleção das imagens para a 

representação. O papel do corpo; 2-Do reconhecimento das imagens. A memória e o cérebro, 3-

Da sobrevivência das imagens. A memória e o espírito e 4- Da delimitação e da fixação das 

imagens. Percepção e matéria. Alma e corpo.  

Nesta obra, Bergson parte da tese sobre o modo pelo qual temos acesso às nossas 

lembranças. E inicia demonstrando que não se pode reduzir a matéria à representação que temos 

dela, nem tampouco, entender a matéria como aquilo que produz em nós representações. Com a 

noção de imagem, põe em execução seu próprio método filosófico, o método intuitivo, e a partir 

da ideia de tempo inicia sua reflexão filosófica (BERGSON, 1999).  
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Em Matéria e Memória, logo na introdução, Bergson afirma que a nossa vida psicológica, 

varia de acordo com o grau de nossa atenção à vida, e que esta é uma das “ideias diretrizes da 

presente obra, a própria ideia que serviu de ponto de partida” (BERGSON, 1999, p. 7). Nesse 

esteio, o filósofo diz, “Chamo de matéria o conjunto das imagens, e   de percepção da matéria 

essas mesmas imagens relacionadas à ação possível de uma certa imagem determinada, meu 

corpo” (BERGSON, 1999, 17).  

Desse modo, percepção seria a ação possível do corpo, ou seja, uma faculdade que está 

diretamente relacionada com a ação, enquanto, matéria seria um conjunto de imagens. O corpo 

recebe e atua como mediador das imagens, sendo um tradutor. Para o pensamento bergsoniano, 

os objetos exteriores ao corpo provocam estímulos no centro nervoso, e que, se modificados 

também alteram a própria percepção.   

É importante ressaltar, que para Bergson, a percepção não é vinculada a produção de um 

conhecimento puro, ou especulativo, ela diz respeito a ação, isto é, a posicionar nosso corpo a todo 

momento em relação ao real, sempre considerando a melhor escolha a ser realizada, o cérebro aqui 

perde a característica de produtor de representações e se apresenta como um 6 comutador, onde os 

movimentos recebidos do exterior através dos nossos centros perceptivos escolhem por onde se 

expressarão em movimento (andar, parar, pegar, falar). Mas se nosso corpo é chamado a realizar 

escolhas, a partir dos movimentos exteriores recebidos, e consequentemente, executar movimentos 

não mais automáticos, mas sim escolhidos, parece ser necessário que possamos de alguma maneira ter 

a nossa disposição todas as nossas experiências passadas que possam em um determinado momento e 

situação auxiliar-nos na escolha da melhor decisão a ser executada.  

Em Bergson, consciência é memória, conservação e acumulação do passado no presente, mas 

ao mesmo tempo, também é, a partir desta acumulação, antecipação do futuro. A atenção à vida, essa 

certa espessura da duração, esta espera, composta de nosso passado imediato e nosso futuro iminente, 

onde ocorre uma indagação do que fazer, para onde ir, o que dizer, essa necessidade de esperar antes 

de agir, já é consciência (Bergson, 2009).  

Portanto esta ação corporal desenvolvida na Educação Física, em especial na Educação Física 

escolar, é uma atividade corporal consciente, dotada de sentido e significado. Pode-se pensar numa 
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imagem de estudantes entretidos em um jogo, (um dos conteúdos da Educação Física), concentrados 

no seio das atividades corporais. Estes estudantes correm e realizam muitos ouros movimentos, 

emocionam-se, têm sentimentos, seu metabolismo corporal modifica-se, o contexto do jogo permite a 

autonomia de movimentos, sem estereótipos, porém podem seguir somente as regras pré-estabelecidas 

no jogo, desta forma os estudantes fazem desenvolvem suas práticas conforme o estabelecido em suas 

memórias. Esta concepção dialoga com a memória bergsoniana de dispositivos motores, ou seja, 

memória de imagens e lembranças. Assim, compreende-se que propor o diálogo das concepções de 

memória e a atuação de Professores de Educação Física nos permite debruçar na reflexão sobre a 

formação e atuação docente, isto torna necessário porque a posição que o professor assume a esse 

respeito tem repercussões imediatas em três âmbitos fundamentais da sua prática pedagógica: do trato 

com o conhecimento, da formação do pensamento teórico-científico dos estudantes e da avaliação do 

seu rendimento. Também, porque o reflexo dessa prática pedagógica pode resultar na ampliação do 

espaço de contestação à função social da escola, ou no fortalecimento da reprodução do status quo, 

que determinam a forma e o conteúdo dessa instituição. 7  

Assim, para Bergson, a memória não consiste, em absoluto, numa regressão do presente 

ao passado, mas, pelo contrário, num progresso do passado ao presente. É no passado que nos 

colocamos de saída. Partimos de um "estado virtual", que conduzimos pouco a pouco, através 

de uma série de planos de consciência diferentes, até o momento em que ele se materializa numa 

percepção atual, isto é, até o ponto em que ele se torna um estado presente e atuante, ou seja, 

enfim, até esse plano extremo de nossa consciência em que se desenha nosso corpo. (BERGSON, 

2006).   

Mas qual é o modo que permite esse desenvolvimento vital acontecer? É o repouso? A 

manutenção de uma existência isolada, parada, diminuída de todas as suas potências? Isto é, de poder 

viver plenamente, com todas as condições de se movimentar-se, e aqui, a palavra movimento ganha 

outro significado além da física newtoniana, ou das leis da mecânica, movimentar aqui não é 

exclusivamente andar, percorrer uma trajetória física, movimentar também é poder exercer escolhas, 

ser livre, usar de sua consciência/vida de modo a poder exercer o divino poder de criar suas próprias 

decisões, enfim inserir no real, na realidade, ações imprevistas e imprevisíveis, e não fruto da mera 

repetição de atos, gestos, palavras, condicionantes sociais, históricas, científicas.  
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Portanto, para Bergson, a memória do corpo é uma memória praticamente instantânea 

em que a memória do passado serve de base, ou seja, a memória do corpo é uma ponta móvel 

investida pela memória do passado, há um mútuo apoio: o homem de ação convoca o auxílio de 

todas as lembranças relacionadas a uma situação dada, mas surgem as lembranças inúteis e 

indiferentes. Ao contrário do homem de ação, há dois tipos de homens inaptos para a ação: o 

homem impulsivo responde a uma excitação imediata e vivida no presente puro através de uma 

reação que se prolonga, e o homem sonhador que vive no passado por prazer, cujas lembranças 

não têm proveito para a situação atual.  

A nossa percepção esboça a ação possível de nosso corpo sobre os outros corpos, mas nosso 

corpo tanto age sobre si como age sobre outros corpos. Perceber consiste em separar, do conjunto dos 

objetos, a ação possível de meu corpo sobre eles. Em nossa percepção entra algo de nosso corpo, 

todavia, são sobre os outros corpos circundantes e separados de nós por um espaço considerado, que 

vai haver o afastamento que mede as ações possíveis, promessas, 8 ameaças que desenham apenas 

ações possíveis. Quanto mais a distância diminui mais a ação possível torna-se real. Assim, “quanto 

mais me esforço por recordar uma dor passada, tanto mais tendo a experimentá-la realmente”; a 

lembrança não é sensação: “o absurdo vem à tona: decrescendo a intensidade de uma sensação e não 

aumentando nem diminuindo a intensidade da lembrança pura, uma dor intensa que experimento 

acabará diminuindo, por ser uma grande dor rememorada”; além do mais, a lembrança está para o 

passado assim como a percepção/sensação para o presente, “existindo bem mais entre eles que uma 

diferença de grau: meu presente é o que vive para mim e me impele à ação, enquanto meu passado é 

essencialmente impotente” — portanto, lembrança e percepção/sensação diferem em essência. 

(Bergson, 2006).  

Através desta construção, Bergson retira a imagem da consciência e a coloca na matéria. 

E ao fazer isso, ele diz que a diferença entre a imagem física e a imagem percebida pelo ser vivo 

é tão somente uma diferença de grau (o ser humano percebe a imagem física e subtrai aquilo que 

não lhe interessa), ou seja, a operação perceptiva do ser vivo é de subtração. A percepção natural 

é uma percepção interessada, o ser humano percebe as coisas a partir de um determinado 

interesse.   
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A percepção se encontra relacionada com a ação e é entre a percepção e a ação que 

Bergson situa a consciência. A consciência teria dupla função: analisar os estímulos que vem do 

mundo externo e selecionar dentre as respostas possíveis a resposta mais eficaz para reagir ao 

estímulo. Assim, a consciência seria órgão de análise e seleção, e essa dupla operação ocorre no 

intervalo de movimento existente entre a percepção e a ação.  

Em uma abordagem de cunho metodológico, Soares e Crusoé (2017) ampliam o conceito de 

memória no sentido de abarcar elementos que constituem as lembranças e os fragmentos. Para as 

pesquisadoras, o uso da memória constitui importante instrumento metodológico no sentido de 

incorporar a versão dos sujeitos que até então estavam desprivilegiados, marginalizados e alijados da 

história oficial. Tais sujeitos, lamentavelmente, continuam amargando a invisibilidade na avaliação 

dos serviços públicos e também no planejamento das ações das políticas públicas. Tais processos 

guardam relação, entre outras 9 coisas, com a desvalorização da memória, da experiência, das 

identidades, das territorialidades – uma questão que a história oral e os estudos da memória tentam 

reparar.  

Mas, para Bergson (1990), a memória ontológica torna-se memória psicológica para ser 

o presente, diz respeito ao tempo que decorre, não do tempo espacializado do relógio que se 

divide infinitamente para poder explicar o que acontece na vida, mas o tempo que dura na 

realidade concreta, .não um tempo instantâneo, cronológico, descontínuo mas sim, um tempo 

que é “fluxo”, um tempo conceituado por Bergson como duração, portanto as ações se realizam 

em tempo real e as visões mentais marcadas por paradas virtuais são impossíveis de serem 

exprimidas em tempo real, haja vista que o tempo real não possui limites.  

Isso coloca o uso da oralidade como ponto fundamental na elaboração da trajetória da 

memória social como objeto de investigação que possibilita, em última instância, uma nova 

inteligibilidade do passado recente, uma vez que essa perspectiva explora as relações entre 

memória e história, ao romper com uma visão determinista que limita a liberdade dos homens, 

coloca em evidência a construção dos atores de sua própria identidade e reequaciona as relações 

entre passado e presente ao reconhecer, de forma inequívoca, que o passado é construído 

segundo as necessidades do presente, chamando a atenção para os usos políticos do passado 

(ALBERTI, 1990, p. 16).  
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O uso da memória na pesquisa é fundamental, uma vez que permite escutar os professores 

o que eles trazem de memória da formação, na atuação profissional em Educação Física. Essas 

possibilidades do uso da memória têm relação com a necessidade de conhecer formas de 

organização, pois conforme a concepção de Bergson, (1999) observa-se que sua proposta de 

reflexão começa a partir da leitura do mundo através de imagens, sons e a apreensão desse 

mundo através do corpo.  

Na escola, a Educação Física articula a relação memória-corpo, para atender as demandas das 

concepções vigentes de realidade social. Portanto, é necessária uma profunda articulação entre a 

memória social que envolve a educação física para compreender as identidades e as memórias 

compartilhadas, alimentadas e construídas que fazem parte do universo da área. De modo que é 

possível observar como esses fenômenos sociais operam para a construção de um certo sentimento de 

pertencimento social, uma sociabilidade afetiva e uma 10 comunidade integrada.  

Sendo assim, a concepção de Bergson (1999) propõe que na existência de uma memória 

pura, inalterável, que se contrapõe à percepção ou até mesmo lembrança, ainda que nenhuma se 

determine isoladamente, Bergson afirma que a matéria fluente, apesar da percepção humana, 

não alcança essa fluência e a matéria é o conjunto de imagens móveis.  

Um ponto importante da filosofia bergsoniana é não confundir a diferença de natureza 

com a diferença de grau. A diferença de grau é diferença material, numérica. Já a diferença de 

natureza é diferença qualitativa, temporal, que só pode ser alcançada através da intuição. Dessa 

forma, o método da intuição se torna um método de divisão, e, para Bergson, sendo o homem a 

combinação de matéria e memória, há nele diferença de natureza e diferença de grau.  

Para Bergson, quando queremos relembrar algo, destacamo-nos do presente através de 

um salto para nos localizarmos inicialmente em um passado em geral, e posteriormente numa 

região específica do passado. Ele explica que a rememoração ocorre em um salto ao passado 

para atualizar o que se busca rememorar, ou seja, na rememoração vamos do passado ao presente 

e não o contrário, o ser salta no seio do virtual e atualiza a lembrança presente.  

Uma vez que o passado se conserva em si, enquanto o presente sempre passa, todo o 

nosso passado coexiste com o nosso presente. Bergson então explica que os intervalos de 
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coexistência entre o passado e o presente possuem diferentes níveis de profundidade, mas cada 

um deles compreende toda a totalidade do passado, que pode estar mais dilatado ou contraído, 

mais próximo ou mais distante do presente. Dessa maneira, o reconhecimento do passado nas 

imagens-lembrança e a projeção do presente em imagens-ação fazem de nosso corpo uma 

máquina capaz de ora lembrar e identificar fatos e acontecimentos, ora produzir e encenar nossa 

vida sobre as imagens. Desse processo comunicativo podemos entender nossa memória como 

passado e presente coexistente.  

Diante deste contexto, Bergson concebe a memória dizendo que esta não é psíquica, e sim 

ontológica. Que a memória não está na matéria, que ela não é um lugar, que, na verdade, memória é 

tempo. Para o filósofo francês, a memória é mobilidade e criatividade, é o que une o mundo material 

e o mundo espiritual, e que entre a percepção e a lembrança não há uma 11 diferença de grau, mas uma 

diferença de natureza.  

Assim, a instantaneidade acarreta na continuidade do tempo real, tempo de duração e um 

tempo espacializado “que comporta pontos, ricocheteia no tempo real e faz surgir nele o 

instante” (BERGSON, 2006, p.62). Instantes que são simultaneidades “mas seguem sem apreciar 

o que se passa durante os intervalos” (BERGSON, 1999, p. 57); o instante é uma relação entre 

o espaço e o tempo, nomeado por simultaneidade, é a existência de um tempo uno, impessoal e 

universal, por exemplo, “quando estamos sentados à beira do rio, o escoamento da água, o 

deslizamento de um barco ou o voo de um pássaro e o murmúrio ininterrupto de nossa vida 

profunda são para nós três-coisas diferentes ou uma só, como se queira" (BERGSON, 2006, 

p.78).  

O passado é tempo, é uma dimensão real do tempo coexistindo com o presente, e o 

presente é matéria. Em Matéria e Memória, o tempo é entendido como passado puro, ou seja, 

uma pura virtualidade. E as lembranças quando não atualizadas na consciência estão no tempo, 

como pura virtualidade.   

Bergson, então explica que a função do reconhecimento é fundamentalmente orgânica, 

que o ser humano reconhece para poder agir. E que há duas formas de reconhecimento: um 

reconhecimento hábito e um reconhecimento atento. No reconhecimento hábito o ser humano 
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reconhece agindo, é um reconhecimento automático. No reconhecimento atento o ser humano 

reconhece lembrando, ou seja, evoca uma lembrança do passado para reconhecer algo no 

presente, sendo acionado quando o ser não sabe, com facilidade, reagir a situação, aqui uma 

imagem-percepção é recoberta por uma imagem-lembrança. A lembrança-pura é real e virtual, 

ela está no tempo, já a imagem-lembrança é psíquica, é a lembrança pura tornada consciente. A 

imagem-lembrança está no cérebro, já a lembrança pura se conserva no tempo, porque o tempo 

passado não deixou de existir, o que deixa de existir é o presente que passa. O passado não passa, 

o passado conserva, o passado é, e será revivido na forma de lembranças, pois as lembranças se 

conservam no tempo.  

Desse tipo de imagem a que Bergson chamou de imagens-lembrança identificam-se apenas a 

parte inteligível da relação com os objetos, onde, ao invés de experimentarmos as 12 imagens, as 

identificamos, tentando recuperar sua utilidade em nossas vidas. Portanto, das imagens-lembrança 

nascem o nosso reconhecimento dos objetos. A consciência de um passado que registra nossas ações 

está ligada a uma necessidade de remontar nossas percepções. Como foi dito anteriormente, 

entendemos o corpo pelas possibilidades que nossos sentidos podem obter das imagens exteriores a 

ele.  

Assim, identificamos um outro tipo de imagem, que não apenas reconhece por hábito 

uma atividade passada de nossa vida, mas que recria esse passado: as imagens-ação. Das 

imagens-ação, esperamos sempre ter uma atitude voltada para o presente, que tem a memória 

como uma forma criadora do passado. Bergson, então pensa a memória de duas maneiras, 

primeiro como memória de lembranças, sendo a evocação do passado através da rememoração, 

memória como imagens e lembranças e segundo, como memória contração, que pensa o presente 

como o grau mais contraído do passado, sendo o ser humano um condensado de memória.   

Dessa forma, o autor define dois planos principais de atuação da memória: o plano da 

ação (plano em que o corpo contraiu seu passado em hábitos motores) e o plano da memória 

pura (em que o espírito conserva em todos os detalhes o quadro da vida transcorrida). Através 

desse grau variável de tensão da memória, de seu duplo movimento entre seus limites extremos, 

ocorre o movimento entre a ação e a representação. O corpo é o último plano da memória, a 

imagem externa, a ponta movente que o passado lança a todo o momento em direção ao futuro.  



    
  

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM  

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder  
   

  

 

  

Assim, a memória para Bergson não se reduz ao ser humano e ao cérebro, pois o virtual 

é um potencial. Ou seja, o cérebro atualiza o virtual, atualiza lembranças, mas o cérebro não é o 

virtual, pois o virtual puro não é lembrança. Ele propõe não pensar o passado a partir da vivência, 

mas pensar a vivência a partir do passado. A duração é o impulso vital, uma vez que é da essência 

do virtual realizar-se. Na tese da conservação do passado em si, essa conservação é a própria 

duração, e a duração é memória. O passado não sobrevive psicológica ou fisiologicamente no 

cérebro, pois ele não deixou de ser, ele apenas deixou de ser útil, e sobrevive em si. Bergson 

então diz que tudo dura, e cada duração pulsa num ritmo próprio, mas se tudo dura, tudo partilha 

mais ou menos dessa grande duração que é uma gigantesca memória.  

  13  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Na memória, encontram-se as lembranças, que podem ser espontâneas, aquelas que o 

tempo não pode acrescentar nada à sua imagem e nem desconfigurá-la, e as lembranças 

aprendidas, aquelas que sairão do tempo à medida que lições forem tiradas delas. Para Bergson 

(1999, p.14), não cabe ao corpo armazenar lembranças, e sim escolher para trazê-las à 

consciência em forma de imagens, “Fazer do cérebro a condição da imagem total é 

verdadeiramente contradizer a si mesmo, já que o cérebro, por hipótese, é uma parte dessa 

imagem”.  

Ao propor essa ideia, Bergson faz alusão ao corpo e ao espírito, pois corpo nada mais é 

que parte da matéria, assim a percepção não poderia vir do cérebro, pois ele também é uma 

imagem como as outras as quais se encontra envolvido, já que, conforme Bergson (1999), a 

lembrança se torna o ponto de interseção entre o espírito e a matéria.   

Construir uma perspectiva de estudos direcionada aos escritos de Bergson não é uma 

tarefa simples, suas obras buscaram na filosofia formas representativas de propor um novo 

paradigma baseado na consciência. Dessa forma, direcionou seus estudos para quatro ideias 

fundamentais que buscam o conhecimento interior e se opõem ao conhecimento advindo da 

inteligência. São elas a intuição, a duração, a memória e o elã vital, conceitos estes que tecem 

críticas ao determinismo e à “coisificação” humana, assumindo uma ideia mais complexa 

firmada na coexistência de todos os graus de diferença.  
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Na memória, encontram-se as lembranças, que podem ser espontâneas, aquelas que o 

tempo não pode acrescentar nada à sua imagem e nem desconfigurá-la, e as lembranças 

aprendidas, aquelas que sairão do tempo à medida que lições forem tiradas delas. Para Bergson 

(1999, p.14), não cabe ao corpo armazenar lembranças, e sim escolher para trazê-las à 

consciência em forma de imagens, “Fazer do cérebro a condição da imagem total é 

verdadeiramente contradizer a si mesmo, já que o cérebro, por hipótese, é uma parte dessa 

imagem”.  

Ao propor essa ideia, Bergson faz alusão ao corpo e ao espírito, pois corpo nada mais é que 

parte da matéria, assim a percepção não poderia vir do cérebro, pois ele também é uma 14 imagem 

como as outras as quais se encontra envolvido, já que, conforme Bergson (1999), a lembrança se torna 

o ponto de interseção entre o espírito e a matéria.   

Mesmo diante deste cenário, a produção acadêmica em Educação Física, que dialogam 

com as teorias da Memória, buscam propor sugestões para uma saída desta crise, portanto 

contribuem significativamente como auxílio na formação e atuação de professores. Porém, ainda 

é necessário avançar na qualificação das produções, para que estas propostas se concretizem no 

cotidiano escolar, para assim reconfigurar, de forma eficiente, a práxis pedagógica dos 

professores.  

Construir uma perspectiva de estudos direcionada aos escritos de Bergson não é uma 

tarefa simples, suas obras buscaram na filosofia formas representativas de propor um novo 

paradigma baseado na consciência. Dessa forma, direcionou seus estudos para quatro ideias 

fundamentais que buscam o conhecimento interior e se opõem ao conhecimento advindo da 

inteligência. São elas a intuição, a duração, a memória e o elã vital, conceitos estes que tecem 

críticas ao determinismo e à “coisificação” humana, assumindo uma ideia mais complexa 

firmada na coexistência de todos os graus de diferença.  

A memória enquanto substância da sobrevivência humana torna-se fundamental, já que 

faz parte das construções das identidades, singularidades e das particularidades de cada sujeito. 

São, portanto, suportes do ser no mundo, são referenciais que tornam os homens e as mulheres 

sujeitos de seu tempo e de seu espaço, de maneira que não há como desligar ou aniquilar a 

relação entre o tempo/espaço e a memória, já que os dois se supõem.  
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A memória enquanto substância da sobrevivência humana torna-se fundamental, já que 

faz parte das construções das identidades, singularidades e das particularidades de cada sujeito. 

São, portanto, suportes do ser no mundo, são referenciais que tornam os homens e as mulheres 

sujeitos de seu tempo e de seu espaço, de maneira que não há como desligar ou aniquilar a 

relação entre o tempo/espaço e a memória, já que os dois se supõem.  

A Memória, por sua vez, como suporte teórico e área de conhecimento científico, é um caminho 

possível para que sujeitos percorram a temporalidade que marca suas vidas. Tão logo, perceber como 

estas experiências implicam diretamente nas atividades cotidianas, bem como, 15 supõe olhar com 

cuidado para essa Memória que preserva elementos da experiência coletiva, particular e individual.  
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RESUMO 

 

Os estados do Amazonas, Acre e Rondônia se uniram para criar o projeto da Zona de 

Desenvolvimento Sustentável dos estados do Amazonas, Rondônia e Acre (AMACRO). O 

projeto consiste em um conjunto de ações de fomento à sustentabilidade ambiental por meio 

do desenvolvimento socioeconômico dos 32 municípios incluídos na zona, que estão 

distribuídos no sul do Amazonas, leste do Acre e noroeste de Rondônia. Além disso, a zona 

abrange uma área de 454.220 km² e cerca de 1,7 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE 

(2020 apud SUDAM, 2021). A AMACRO tem como objetivo instituir um projeto de 

planejamento regional para fomentar o desenvolvimento agrário, industrial e de serviços da 

região. Para isso, pretende-se otimizar a infraestrutura logística dos transportes e serviços, 

energia e do uso da terra. Os objetivos estratégicos incluem a criação e articulação de políticas 

de desenvolvimento tecnológico que possibilitem a partilha do progresso pelos municípios 

envolvidos, sem deixar de lado a conservação do meio ambiente e de modo a minimizar as 

externalidades negativas. Este trabalho tem o objetivo de expor a importância do projeto para 

o desenvolvimento sustentável da região transfronteiriça compreendida por ele. É um trabalho 

com abordagem qualitativa com fins descritivos e adotou o procedimento de pesquisa 

documental, elaborado a partir de relatórios, documentos e expedientes produzidos pelos 

governos dos estados integrantes do projeto denominado AMACRO e pelos órgãos públicos 

dos estados envolvidos. A região apresenta diversos desafios ambientais ligados ao 

desenvolvimento socioeconômico a ser perseguido e alcançado. Segundo a Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 43% dos municípios apresentam um baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), e o arco de povoamento é adensado, 

gerando pressão sobre o meio ambiente, principalmente sobre a floresta Amazônica. Por esse 

motivo, se não forem tomadas as medidas para enfrentar essas questões, haverá o aumento de 

crimes ambientais, concentração populacional sobre a floresta e violações de direitos 

humanos, principalmente das comunidades ribeirinhas e indígenas. Nesse sentido, a ideia da 

AMACRO surgiu no início de 2019 como uma resposta a todos esses problemas, de forma a 

explorar as potencialidades locais de bioeconomia, os circuitos produtivos agrosustentáveis e 

promover ações de melhoria de infraestrutura, logística, telecomunicações, turismo, P&D, 
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capacitação, dentre outras. A governança da AMACRO possui instituições que tem 

capilaridade e recursos para viabilizar as ações do projeto, como o Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR) e o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), que 

se articularão com os ministérios setoriais, instituições internacionais, com a SUDAM e a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), além dos governos estaduais e 

municipais, o Banco da Amazônia (BASA) e entidades, federações e representantes da 

sociedade civil . No planejamento, foram definidos quatro programas de intervenção, sendo 

eles: Agronegócio Sustentável; Amigos da Floresta; Campo 2.0 e Cidades do Futuro. 

Ademais, o projeto tem o propósito de transformar em um projeto-piloto para outras regiões 

da Amazônia, como o Alto Solimões, Marajó e Transamazônica, adaptando às necessidades 

socioeconômicas e ambientais daqueles territórios. Portanto, a iniciativa terá um papel 

fundamental no processo de transformar o capital natural da região amazônica em vantagens 

econômicas e sociais de forma sustentável. Para tanto, serão realizadas “ações integradas, 

sistêmicas e multissetoriais” que incluirão os governos nos níveis municipal, estadual e 

federal, além do setor privado e da sociedade civil (SUDAM, 2021). Ainda, ao viabilizar o 

desenvolvimento baseado nos pilares da sustentabilidade, inovação, tecnologias da 

informação e comunicação será possível melhorar os indicadores regionais como o PIB, PIB 

per capita e o IDHM. 

 

Palavras-chave: AMACRO. Desenvolvimento sustentável. Agrosustentável.   
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RESUMO 

O presente trabalho visa relatar como o tempo influencia no dia a dia das mulheres que vivem 

em situação de rua na capital do Estado do Amazonas Manaus, destacando os perigos que a 

rua traz para elas, mesmo tendo companheiros ao qual possam confiar como defensores dos 

perigos que a rua oferta, mesmo assim essas mulheres não estão protegidas, pois o que 

acontecem nas Ruas são perigos para ambos. A categoria gênero serve como arcabouço 

teórico e articulação dos relatos das mulheres que vivem em situação de rua, é registro que 

narram às inquietudes das mulheres que estão nessa condição por vários motivos que serão 

elencados no corpo do trabalho. Políticas Públicas são necessárias para argumentar a pesquisa 

com as mulheres que estão em acolhidas no abrigo emergencial para a população em situação 

de Rua e discutir suas buscas e direitos garantidos como cidadãos de direitos e deveres dentro 

da sociedade como um todo. A metodologia utilizada seguiu de observação participante, 

qualitativa com entrevista presencial e semiestruturadas, com questionários de perguntas 

abertas e fechadas às três mulheres que estão ou estiveram acolhidas no abrigo emergencial 

para a população em situação de Rua em Manaus Amazonas no ano de 2021. 

 

Palavras-chave: Tempo, Gênero, Políticas Públicas; Mulher em Situação de Rua. 

 

Abstract 

This paper aims to report how time influences the daily lives of homeless women in the 

capital of the State of Amazonas Manaus, highlighting the dangers that the street brings to 

them, even though they have partners they can trust as defenders of the dangers. that the street 

offers, even so these women are not protected, because what happens on the streets is a 

danger for both. The gender category serves as a theoretical framework and articulation of the 

reports of women living on the streets, it is a record that narrates the concerns of women who 

are in this condition for various reasons that will be listed in the body of work. Public Policies 

are needed to argue the research with women who are sheltered in the emergency shelter for 

the homeless population and to discuss their pursuits and guaranteed rights as citizens with 

rights and duties within society as a whole. The methodology used followed participant 

observation, qualitative with face-to-face and semi-structured interviews, with open and 
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closed question questionnaires to five women who are or were sheltered in the emergency 

shelter for the homeless population in Manaus Amazonas in 2021. 

 

Keywords: Time; Gender; Public Policies; Homeless woman. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tempo é um dos fatores que influenciam intensamente no cotidiano do ser humano, 

acrescentando ou subtraindo nas relações das pessoas, sobretudo as que se encontram em 

situação de rua nas sociedades do mundo real. O tempo é um fenômeno do presente no dia a 

dia da população que vive em situação de rua, essas pessoas passam a maioria do seu tempo 

preocupada com o que pode acontecer consigo, principalmente no horário noturno tendo 

sempre que reversar com alguém para ambos vigiarem o sono do outro.  

Relatar a situação vivida da população que está sobrevivendo em condição de rua, 

nos traz inumemos fatos de vida do cotidiano das pessoas com seus leques de situações vivido 

em seu dia a dia sejam pelas pessoas que fazem parte de sua vivencia, ou pelos órgãos 

públicos com os profissionais e seus equipamentos das políticas públicas.  

A categoria gênero se faz necessária para essa discussão por argumentar o 

desenvolvimento da temática a qual nos traz os relatos das mulheres que estão vivendo nessa 

condição de rua, assim se traz conceitos identificando o que é gênero, suas concepções e a 

vivencia da mulher durante sua trajetória vivida e suas inúmeras experiências de vida com o 

amargo tempo que tem com essa condição de rua.  

As Políticas Públicas são parte de todo o arcabouço teórico que enriquece esse 

trabalho, com suas inúmeras dificuldades que as mulheres enfrentam para chegarem até essa 

política que beneficia as pessoas em situação de rua, ressaltando os destaques dos direitos e 

deveres que tem essas pessoas que se encontram nessa condição, pontuando suas 

condicionalidades, sobretudo o porquê de estarem tão desfavorável das demais populações.  

A metodologia é o norte desse trabalho, o qual aconteceu com a utilização da 

observação participante, onde se pode conhecer a trajetória das mulheres que estão em 

condição de rua, com seus relatos angustiantes. Com pesquisa qualitativa, entrevista 

presencial e semiestruturadas, com perguntas abertas e fechadas que aconteceram com três 

mulheres que estão ou estiveram em acolhimento no abrigo emergencial para a população em 

situação de Rua em Manaus Amazonas no ano de 2021. Ressalta-se que todas as participantes 

desse trabalho aceitaram relatar seu dia a dia nas ruas e tem uma cópia impressa em mãos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

As pessoas vivem fazendo moradia nas ruas por não terem outras opções para onde 

irem morar, por termos uma sociedade desigual e capitalista, onde os governantes só pensam 

em aumentar seu lucro, deixando de destinar parte da verba para as políticas públicas que são 

responsáveis para ofertar o mínimo do básico para essa população que está em situação 

desfavorável na sociedade. 

De acordo com Hirata e Bessi (2010, pag. 11), “toda pessoa que está em situação de 

rua é um cidadão! Portanto, seus direitos e obrigações estão estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988, independente de cor, raça, religião ou condição social e econômica”. 

A população em situação de rua é um ser humano como outro qualquer, portanto, 

também tem direitos constituídos principalmente aos acessos básicos como: água, luz, 

saneamento, educação, infraestrutura, moradia e o ir e vir com livre acesso.  

Conforme afirma a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 5º “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não podendo ser violado o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Porém, quase todas as pessoas que estão em situação de rua têm seus direitos de 

acesso aos serviços negados e em qualquer condição, como se fossem criminosos, e por isso 

seu direito não é concedido, e sim negado, lhes tirando sua dignidade, por serem vistos com 

olhos maldosos por parte da sociedade.  

No entanto, se tem política pública nacionalmente constituída para atender esse 

público tão desfavorável desde 2009, política essa implementada pelo “Decreto presidencial 

Nº. 7.053”. Ressalta-se que esse decreto é resultado de um encontro do então ex Presidente da 

Republica Luiz Inácio Lula da Silva com essa população tão desassistida pela rede, no mesmo 

momento também “foi instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento dessa política para essa população”.  

Sabe-se que essa população além de ser desassistida em muitos momentos por parte 

da rede de atendimentos, ainda é descriminada por parte da sociedade. Como destaca Elias 

(1983, p. 01.), “[...] sua decadência as isola. Podem torna-se menos sociáveis e seus 

sentimentos menos calorosos, sem que se extinga sua necessidade dos outros. Isso é o mais 

difícil – o isolamento tácito dos moribundos [...]”. 
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2021) relata que a população 

em situação de Rua no Brasil de “setembro a março de 2020 era de 221.869”, porém 

infelizmente esse quantitativo não é mais o mesmo no dia de hoje, levando em conta os 

momentos pandêmicos que estamos vivendo, estima-se que esses números estejam mais 

elevados em sua atualidade. 

A nota técnica do IPEA (2021), ainda afirma que o número de pessoas em situação 

de Rua no Brasil cresceu “140% em 2012 até março de 2020, chegando a quase 222 mil 

pessoas”. A nota técnica ainda destaca-se que “em sua maioria, as pessoas em situação de rua 

encontram-se desempregadas ou em trabalhos informais, atuando como guardadores de carros 

e vendedores ambulantes, por exemplo,”. 

Nesse sentido relata Jambo 38 anos, uma das mulheres que está vivendo em condição 

de rua em Manaus (entrevista em 13.03.2021); 

 

Meu companheiro trabalhava como guardador de carros no centro de Manaus, e com 

o dinheiro que ele ganhava pagávamos um quarto para morarmos, mas por causa da 

pandemia ele ficou desempregado, foi quando fomos morar nas ruas, 

perambulávamos pelo centro durante o dia, quando chegava à noite íamos dormir na 

frente do Banco do Brasil da Rua Guilherme Moreira, são noites muito difíceis, não 

é fácil viver assim (entrevista em 13.03.2021). 
 

Na Capital do Estado do Amazonas visualiza-se um grande número dessa população 

em condição de rua, sobretudo sua concentração encontra-se nas proximidades do centro da 

cidade mais especificamente nas feiras e praça da matriz por se concentrar maior fluxo de 

pessoas que os auxiliam com alimentações.  

De acordo com Jair do site fato amazônico (30.04.2020);  

 

O Centro de Manaus concentra a maior parte dos moradores de rua. Por outro lado, 

não há dados oficiais sobre o número dessa população na capital amazonense – 

segundo a represente da SEJUSC, estima-se que cerca de 2 mil pessoas viviam nessa 

condição. O índice não considera os migrantes e refugiados venezuelanos, 

segmentos que são assistidos por políticas específicas. 

 

Sabe-se que se têm políticas públicas efetivas em Manaus para os refugiados 

conforme o site relata, porém, infelizmente as políticas públicas para a população em situação 

de rua ainda é ineficaz em todos os momentos, por ser invisível em muitos aspectos na nossa 

sociedade.  

Sendo assim Elias (2006, p. 22) afirma;  

 

[...] O deslocamento progressivo dos equilíbrios de poder nessa terra em favor dos 

seres humanos, em relação à natureza não-humana, atuou no mesmo sentido – o que 
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resultou numa redução dos perigos do lado da natureza não-humana e exigiu uma 

contenção  mais constante dos seres humanos. Simplificando, pode-se dizer: quanto 

mais alto o nível permanente de periculosidade, tanto mais baixo o nível permanente 

da civilização. 

 

Verifica-se que a permanência dessa civilização nas ruas acontece diferente, por 

inúmeras razões relatadas no decorrer desse trabalho, pois essas pessoas que estão nessa 

condição de rua, só tendem a aumentarem pelo simples fato de que nas ruas elas se sentem 

mais sociáveis umas com as outras desse mesmo grupo. 

Como Acerola 43 anos nome fictício de uma das mulheres que está vivendo em 

condição de Rua no abrigo emergencial para a população em situação de rua em Manaus 

afirma; 

 

Estou vivendo nessa situação de rua juntamente com meu companheiro há mais de 2 

anos, e nas ruas nós sempre encontramos outras pessoas que as vezes tem uma 

história parecida com a nossa e acabamos nos juntando formando nova família, essa 

de coração, as vezes até passamos a dividir o mesmo espaço da rua, e até o mesmo 

papelão quando estamos em apuros durantes as chuvas. (entrevista em 13.03.2021). 

 

As mulheres que estão em situação de rua quando simpatizam com outras, elas se 

aperfeiçoam e criam vínculos como relata Acerola, esses vínculos são tão fortes entre elas que 

passam a conviverem, nos mesmos espaços até como forma de proteção. 

 

[...] No entanto, entre as maiores ameaças aos homens figuram os próprios humanos. 

Em nome do objetivo de se proteger da destruição, grupos de pessoas ameaçam 

outros grupos de destruição. Desde os primeiros dias, sociedades formadas por seres 

formadas por seres humanos exibem as duas fases de Janus: pacificação para dentro, 

ameaça para fora. [...] (ELIAS, 1983, p. 02). 

 

Muitas vezes as mulheres que encontram-se em condição de rua precisam ameaçar 

outras pessoas “os homens” para se protegerem deles por que apresentam riscos a elas. Essas 

situações sempre acontecem no cotidiano de muitas mulheres por elas estarem vulneráveis a 

qualquer tipo de proteção, sobretudo das políticas públicas com seus equipamentos de 

concessão de direitos. 

Nesse sentido ainda relata Acerola 43 anos; 

 

Vivemos sem proteção, quem nos protege é somente Deus e um ao outro, enquanto 

um dorme, o outro vigia o sono, e assim passamos as noites para não sofrermos 

nenhum tipo de violência. A política pública não chega até nós, sabemos que tem 

aluguel ofertado pela prefeitura mais para nós nunca chegou até procuramos, mas 

nem fomos atendidos na secretaria de assistência social. Até momento não 

recebemos nenhum tipo de ajuda dos governantes do Estado e Prefeitura, no 

momento continuamos nos virando meu companheiro sempre consegue lavar um 

carro para comprar comida, e assim vamos seguindo. (entrevista em 13.03.2021). 
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Verifica-se que essa mulher não continua esperando ajuda dos governantes para sair 

da condição de rua em que se encontra, assim como também se percebe na fala dela que busca 

alternativas dignas para poder se alimentar, mas deseja que essa ajuda aconteça e que seja 

concretizada pelos governantes do Estado e Município. 

De acordo com Jair do Jornal Fato Amazônico o Comitê Intersetorial de Políticas 

para as Pessoas em Situação de rua está fazendo levantamento em âmbito estadual;  

 

[...] com ações para iniciar - contagem dessa população, o que incluí a criação do 

cadastro unificado. Nesse sistema vão constar todas as informações dos 

atendimentos recebidos dessas pessoas e seus respectivos dados. Com o intuito de 

alcançar o número de pessoas e seus e ter condições para monitorar os atendimentos, 

tanto nas organizações da sociedade civil, como nos órgãos que atende esse público. 

- A secretaria desenvolve ações de cidadania, como emissão de documentos, ações 

de saúde e referenciamentos (que consiste encaminha para a rede de atendimento). 

(30.04.2020) 

 

Verificou-se através das entrevistas que o estado tem interesse em fazer a devida 

contagem dessa população em situação de rua, inclusive os atendimentos, porém, as notícias 

da mídia relata outra realidade. Como informa Deborah Arruda do Jornal em Tempo 

(04.08.2020), “muitos moradores de rua podem ser encontrados em diversos pontos de 

Manaus vivendo em condições desumanas, às vezes até famílias inteiras, mas o que 

motivaram a viver assim?”.  

Jambo 38 anos tem familiar em Manaus que moram com suas famílias, tem 

companheiro que está em abrigamento também juntamente com ela, os dois sobrevivem da 

reciclagem e artesanato. A mulher ainda informou o que a motivou viver nessa condição de 

Rua; 

 

Estou morando nas ruas há dois anos com meu marido, por brigar muito com minha 

irmã caçula que mora na casa do meu pai, cuidando dele por que ele tem AVC, todas 

as brigas acontecem por que sou alcoólatra, bebo á 20 anos e não consigo parar. Por 

isso não consigo mais arrumar mais nenhum trabalho mesmo tendo experiência 

comprovada, mas quando recebi o Auxílio Emergencial durante os 6 meses juntei 

meu dinheiro com do meu marido e fomos morar alugados em um quarto alugado lá 

no centro, mas quando acabou o benefício voltamos para a rua novamente. 

Ficávamos nas praças do centro e as noites iam dormir no Hospital Getúlio Vargas. 

(entrevista na data 13.03.2021). 

 

Jambo nos informou que além do problema com álcool que ela enfrenta para dar 

continuidade em seu tratamento no CAPS’AD, também tem conflitos com sua irmã que não 

confia mais nela, por inúmeras promessas que irá deixar de beber, mas infelizmente não 

consegue cumprir. 
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Para Elias (1983, p. 01);  

 

[...] o gradual esfriamento de suas relações com pessoas a que eram feiçoados, a 

separação em relação aos seres humanos em geral, tudo que lhes dava sentido e 

segurança -. O isolamento precoce dos moribundos - com mais frequência nas 

sociedades mais avançadas é uma das fraquezas dessas sociedades [...].  

 

Verifica-se que partes dessas sociedades continuam impedindo que essas mulheres 

em situação de rua tenham acesso aos seus direitos assegurados como o de moradia, 

alimentação, higiene, trabalho, saúde e cidadania, entre outros. 

Em Manaus a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – 

SEJUSC criou Abrigo Emergencial para a população em situação de rua localizada na área 

externa do sambódromo, o espaço é provisório, mas oferta as 6 alimentações diária, local 

específico para higiene pessoal diariamente, roupa de cama, estrutura física e especifica para 

casais e família, roupas e calçados que não supri a necessidade dos moradores, por serem 

doados. A estrutura pessoal é composta por equipe psicossocial, administrativos, pedagogos, 

educadores sociais, auxiliar de limpeza, manutenção em geral e coordenação da SEJUSC, a 

mesma tem o intuito de diminuir a desigualdades entre os indivíduos da nossa sociedade. 

Nesse sentido, Elias (2000, p. 199) destaca; 

 

As desigualdades entre grupos e indivíduos estão entre as marcas distintivas 

recorrentes das sociedades humanas. Por que isso acontece é algo que ainda 

precisamos esclarecer. Mas não deixa de ter importância, para a compreensão das 

sociedades humanas, examinar e questionar a reivindicação, feita por algumas delas, 

de representarem um estado de igualdade [...]. 

 

É esse estado de igualdade que as mulheres em condições de rua buscam 

principalmente as que estão em abrigamento no Abrigo Emergencial do Governo do Estado 

do Amazonas. Naquele espaço estão acontecendo à concretização de vários direitos através da 

equipe interdisciplinar que lá se encontram diuturnamente, no entanto ainda falta muito para 

que aquelas mulheres ocupem seu lugar dentro da sociedade como um todo. 

Morango, vive com companheiro a 8 meses, estão juntos no abrigo emergência do 

governo do Estado, não tem filhos, tem familiares que moram em Manaus, mas não querem 

morar com eles, preferem as ruas que aceitar favor, a mesma tem 22 anos e afirma; 

 

Estamos morando na rua à seis meses, a maioria das vezes ficamos na frente do 28 

de Agosto por que lá eles distribuíam comida e não iríamos passar fome. Utilizava o 

Instituto da Mulher para fazer minhas necessidades fisiológicas, dormíamos em 

cima de papelão no chão, mas quando chovia não dormíamos passávamos a noite em 

pé, muito ruim foi tudo aquilo. Precisamos voltar a trabalhar para podermos nos 
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manter novamente. Depois começamos a frequentar o Centro Pop até chegar aqui no 

abrigo. (entrevistada em 13.03.2021) 

 

Verifica-se que as pessoas que estão vivendo nessa condição de rua passam por 

inúmeros conflitos constantemente, seja com seus familiares de sangue ou com seus 

familiares de coração, “pessoas ou família inteira que conhecem no ambiente que convivem”, 

e estão nas mesmas condições de rua. Essas pessoas tem sua “auto-regulação” e suas 

“reconfigurações sublimadas” pelas suas atuais condicionalidades. 

Nesse sentido, Elias (2006, pag. 21) afirma;  
 

Embora os seres humanos não sejam civilizados por natureza, possuem por natureza 

uma disposição que torna possível, sob determinadas condições, uma civilização, 

portanto uma auto-regulação individual de impulsos do comportamento 

momentâneo, condicionado por afetos e pulsões, ou desvio desses impulsos de seus 

fins primários para fins secundários, e eventualmente também sua reconfiguração 

sublimada. 

 

Todavia, verifica-se que as pessoas que estão vivendo em situação de rua têm sua 

própria reconfiguração familiar que são as pessoas que fazem parte de seu dia a dia que 

também vivem nas ruas. Porém a maioria dessas pessoas tem membros familiares com 

moradia fixa em Manaus, mas que por algum tipo de conflito, ou até mesmo orgulho prefere 

morar nas ruas ao morarem com seus familiares.  

Por isso, Elias (2006, pag. 21), ainda argumenta “[...] o processo universal de 

civilização individual pertence tanto às condições da individualização do ser humano singular 

como às condições da vida social em comum dos seres humanos”. 

E se tratando do gênero feminino se tem a concepção que o tempo é traiçoeiro 

demora a passar e as mulheres que lá estão se sentem acuadas por seus medos que a noite 

oferece a elas. “[...] o tempo desempenha um papel de um quantum específico. Mas o tempo 

não o tempo não se deixa ver, tocar, ouvir, saborear nem respirar como um odor. [...]” 

(ELIAS, 1998, p. 07). 

O tempo é algo muito traiçoeiro para as mulheres que estão em situação de rua, pelas 

mesmas perceberem que o tempo demora passa em suas vidas e nada mudam em seu 

cotidiano, seus comportamentos são os mesmos pelas condições vulneráveis que as mesmas 

vivem, pelas mesmas não conseguirem seguir suas vidas com dignidade, por não estarem 

morando em suas próprias casas, mesmo que essas sejam alugadas ou cedidas, por não 

estarem inseridas no mercado de trabalho para poderem se manter sem precisar estar em 
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abrigos ou morando em condição de rua, correndo perigo que as ruas oferecem por sua 

própria civilização, a qual não tem alternativas de vida com novos hábitos e novas expressões. 

 

[...] Analogicamente, é variado o desenvolvimento dos processos especiais de 

civilização, assim como de cada figuração dos modelos de civilização. Esses últimos 

encontram uma de suas expressões mais presentes no habitus social comuns dos 

indivíduos que formam entre si uma determinada unidade de subsistência, por 

exemplo, uma tribo ou Estado. Eles são herdeiros não só de uma linguagem 

específica, mas também de um modelo específico de civilização e, portanto, de 

forma especificas de auto-regulação, que ele absorve mediante o aprendizado de 

uma linguagem comum e nas quais, então, se encontram: no caráter comum do 

hábito social, da sensibilidade e do comportamento dos membros de uma tribo ou de 

um Estado nacional [...] (ELIAS, 2006, p. 23). 

 

As expressões desses modelos de grupos de pessoas que estão em situação de rua, 

têm figurações diferentes e ao mesmo têm parecidas, umas pelo caráter, outras por sua 

linguagem, mas todos tem algo em comum por fazerem parte da mesma civilização, ou seja, 

do mesmo grupo social, por estarem vivendo na mesma condição de vida socialmente. 

O mesmo autor Elias (2006, p. 25) ainda afirma; 

 

[...] Em conexão com a crescente autonomização das instâncias individuais de auto- 

regulação – das quais fazem parte o entendimento e a consciência, o ego e o 

superego -, amplia-se também manifestamente o alcance da capacidade de ser 

humano de se identificar com outros seres humanos, em  relativa independência do 

grupo a que pertencem, e portanto amplia-se também sua capacidade de sentir 

simpatia por eles [...]. 

 

O tempo de convivência que essas pessoas estão em condição de rua tem juntos 

manifesta de certa forma um vinculo entre elas, e com isso eles passam a perceber o quanto 

são importantes um para o outro, e por isso acabam se aperfeiçoando ainda mais que muitos 

criam vínculos mais fortes e formam família nesses mesmos espaços. 

Como relata Morango (13.03.2021); 

 

Eu e meu marido nos conhecemos na rua e fomos morar juntos, em seguida ele 

conseguiu um trabalho lá em Itacoatiara assim que ele recebeu a proposta de 

trabalho, lá morávamos alugados por seis meses, porém por causa da pandemia ele 

foi despedido do trabalho e ficou desempregado, com isso e retornamos para 

Manaus, e assim que chegamos aqui já ficamos nas ruas, primeiro na rodoviária, 

depois ficamos sabendo do Téo OSC Nova Aliança, lá eles nos encaminharam para 

o abrigo do Cajual, mais lá não tinha quarto para casal tínhamos que ficarmos 

separados, por isso só passamos uma semana por lá, por que era proibido estarmos 

juntos. Por esse motivo resolvemos sair de lá e voltar para a Rua. Até sermos 

encaminhado para vir morar aqui no Abrigo Emergencial pela mesma OSC Nova 

Aliança. 

 

Verifica-se como se formam as configurações de uma família. Percebe-se na fala de 

nossa entrevistada que por não encontrar outra forma de poder conviver a dois em um local 
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descente preferiram ir morar nas ruas novamente correndo vários riscos e perigos que lá 

podem encontrar, mas não se separaram. 

Nesse sentido, Elias (2006, p. 25) ressalta; 

 

[...] Há figurações de estrelas, assim como de planeta e de animais. Mas apenas os 

seres humanos formam figurações uns com os outros. O modo de sua vida conjunta 

em grupos grandes e pequenos é, de certa maneira, singular e sempre co-

determinado pela transmissão de conhecimento de uma geração a outra, portanto por 

meio do ingresso do singular no mundo simbólico especifico de uma configuração já 

existente de seres humanos. 

 

É de suma importância a configuração humana dessas pessoas que estão nessa 

condição de rua, em especial as mulheres, pois nem elas mesmas sabem quanto tempo vão 

conviver nesse mesmo ambiente em total desfavorecimento, pois depende das oportunidades, 

sobretudo de inserção no mercado de trabalho, mesmo que esse seja informal, o que importa 

para as mulheres são as oportunidades. Sendo assim essa população vão passando seus 

conhecimentos diários e seus modos de sobrevivências para suas futuras gerações, pois essa é 

sua cruel e presente realidade vivida nas ruas. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Com o referido trabalho descobriu-se a realidade cruel de como vive dia a dia e as 

noites tenebrosas e turbulentas que as mulheres que estão em situação de rua passam para 

sobreviver noites a pós noites, mesmo as mesmas tendo um companheiro ao qual confiam, 

ainda assim elas sofrem discriminações ou abusos sexuais. 

Verifica-se que essas pessoas que estão nessa condição de rua, a maioria delas têm 

algum membro familiar com moradia fixa e que podem morar com eles para não estarem 

nessa condição, mas que por algum tipo de conflito que viveram ou vivem, e até mesmo 

orgulho em não querer incomodar ou pedir ajudar preferem morar nas ruas a morarem com 

seus familiares. Situação essa que somente o tempo irá poderá aproximá-los novamente.  

Viver em condição de Rua é uma situação cruel, desumana e muito preocupante, pelo 

fato de que as ruas oferece muito perigo para essas pessoas, como o aprender a ser um ser 

humano antessocial, pois nem todas as pessoas que vivem nessa condição sub-humana são 

pessoas do bem, muitas são marginalizadas pela sua configuração familiar, outras pelo que as 

condições que estão e que as ruas oferecem a elas, como por exemplo, os crimes, os 
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envolvimentos com as drogas, a falta do teto para morar e até mesmo a fome que essas 

pessoas enfrentam em seu habitar. 

As mulheres que vivem nas ruas são pessoas que tem famílias, mas infelizmente 

muitas têm familiar para recorrer e pedir ajuda, mas não o fazem pelos seus envolvimentos 

com as drogas, as que estão desempregadas em busca de oportunidade de trabalho e ação das 

políticas públicas para reinserirem novamente na sociedade justa, outras não querem 

incomodar e ainda tem as que não querem que seus familiares saibam as condições que estão 

vivendo e preferem viver no anonimato a pedir ajuda, percebe-se que são vários os conflitos 

que essas mulheres enfrentam, mas que preferem as ruas que seus familiares. 

As políticas públicas para a população em situação de rua ainda precisam de muitas 

melhorias em suas efetivações de fato na prática, por que no papel elas já estão sendo 

implementadas, mesmo que aos poucos, mas já está acontecendo. Essas políticas públicas 

devem continuar saindo da teoria e ir para a prática com mais frequência e com a mesma 

potencia que está no papel, levando com sigo todo o arcabouço da estrutura física e 

profissional que a política relata nas mídias através das reportagens, sobretudo a local. 

Contudo, em Manaus as políticas públicas para as pessoas em situação de rua já é 

visibilizada através do Abrigo Emergencial criado pelo governo do Estado do Amazonas em 

parceira com a OSC sem fins lucrativos Nova Aliança que já realiza esse trabalho, ofertando 

cidadania, alimentação diária, higiene pessoal, saúde com o consultório de rua, e ainda guarda 

os pertences e documentações originais para esse publicam não serem roubados e nem 

extraviarem. No entanto a efetivação dessa política pública deve acontecer o ano todo, não 

somente em tempos pandêmicos, como está ocorrendo atualmente. 
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Gt7. Práticas socioculturais e processos civilizadores na pan-amazônia 

RESUMEN

Las problemáticas de los pueblos indígenas en Argentina están vinculadas a procesos 
históricos de racismo, discriminación y exclusión como consecuencia de una matriz de 
desigualdad. En las últimas décadas estos colectivos emprendieron sucesivas luchas por el 
reconocimiento de sus identidades diversas y el respeto a ellas a través del acceso a derechos 
fundamentales como a la educación, la salud, el trabajo y la propiedad de la tierra. Siguiendo 
a Becka (2013) la lucha por ser reconocidos precede a un autorreconocimiento, es decir, a una 
autoafirmación identitaria producto de restituciones subjetivas. El autorreconocimiento es la 
base para la participación en la vida pública y el reclamo de derechos. Honneth (1997) 
distingue tres dimensiones imbricadas del reconocimiento: el amor, el derecho y la 
solidaridad. De allí que interpretamos que las relaciones entre los pueblos indígenas y la 
sociedad en general están tensionadas por la negación de la diversidad que representan y por 
las demandas de respeto y reconocimiento. 
En Argentina se registra la existencia de 43 pueblos indígenas localizados en contextos 
urbano-periféricos (81,9%) y rurales (18,1%). Según los datos disponibles correspondientes al 
censo nacional (INDEC, 2010), de un total de 40 millones de habitantes, 955.032 personas se 
declaran indígenas o descendientes de algún pueblo indígena. Los procesos de reconocimiento 
y autorreconocimiento de la identidad étnica se imbrican con transformaciones de largo plazo. 
Desde los orígenes del Estado (fines del siglo XIX y principio del siglo XX) los pueblos 
indígenas han sido objeto de deslegitimación pues sus sistemas de vida eran opuestos al 
proyecto hegemónico de la nación. Hecht (2007) señala que las políticas dirigidas a estos 
colectivos tendieron a la homogeneización y a la asimilación e incluso al exterminio físico. El 
papel de la escuela pública se centró en imponer un conocimiento universal, una religión y 
una lengua a los fines de contribuir a crear lo que se ha dado en llamar un “sentimiento de 
argentinidad” (NOVARO Y HECHT, 2017, p. 70).
Desde inicios del siglo XXI se constata un fenómeno de creciente visibilidad del sufrimiento 
de los pueblos indígenas a través de avances en la institucionalización de un conjunto de 
normativas nacionales en concordancia con instrumentos jurídicos internacionales entre los 
que se destaca la Reforma de la Constitución Nacional de 1994,, El Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y triviales en países 
independientes ratificado por Argentina en el año 2000 y la Ley de Educación Nacional 
N°26.206 sancionada en el 2006. Tales “políticas impulsan una novedosa valoración de la 

1  Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de la Plata, Profesora en Ciencias de la 
Educación por la Universidad Nacional de Salta. E-mail: elysulca@gmail.com
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diversidad socioétnica” (NOVARO Y HECHT, 2017, p. 61). No obstante, en los hechos 
“funcionan como una declaración de principios “del deber ser” más que como una base 
operativa para acciones consecuentes” (HECHT, 2007, p. 187).
En este trabajo nos abocamos al análisis de la micropolítica escolar con el propósito de 
identificar formas de racismo étnico que operan como mecanismos de reproducción de las 
desigualdades históricas. Los testimonios de estudiantes de una escuela secundaria albergue 
rural de la provincia de Salta obtenidos a través de entrevistas en profundidad permiten 
interpretar prácticas de humillación y discriminación que pueden ser interpretados como 
muros simbólicos (ELIAS, 2003) en tanto conllevan sentimientos de autoexclusión que separa 
entre un nosotros y un ellos en términos de superioridad e inferioridad.

Palabras clave: Pueblos indígenas. Lucha por el reconocimiento. Microrracismos. 
Escuela
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RESUMO 

As artes visuais vêm sendo utilizada ao longo dos tempos como forma de mecanismo de 

controle a partir dos impulsos e das emoções dos seres humanos e como processo civilizador. 

Este estudo tem como objetivo aprofundar o estudo das relações que podem ser feitas entre a 

visão de Walter Benjamin, Norbert Elias e Martin Heidegger trata de situar as imagens 

técnicas e simbólicas, e o saber visual como sendo um campo privilegiado de 

questionamentos sobre nossa história, apelos e gritos para tomar posição em nome do porvir 

de nosso planeta. Este trabalho toma como fio-guia o poder mimético da obra seja em meados 

do século XVII, seja na atualidade com a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e sua 

relação com o processo civilizador nas sociedades da Pana-Amazônica. 

 

Palavras-chave: Arte. Pana-Amazônia.  Cognição. Técnica. Percepção  

 

 

Abstract 

The visual arts have been used over time as a control mechanism from the impulses and 
emotions of human beings and as a civilizing process. This study aims to deepen the study of 
the relationships that can be made between the vision of Walter Benjamin, Norbert Elias and 
Martin Heidegger, it tries to situate technical and symbolic images, and visual knowledge as 
a privileged field of questioning about our history, appeals and cries to take a stand in the 
name of the future of our planet. This work takes as a guideline the mimetic power of the 
work, whether in the mid-17th century or today, with the work of art in the era of technical 
reproducibility and its relationship with the civilizing process in Pana-Amazonian societies. 
 

Keywords Art. Pana-Amazônia. Cognition. Technique. Perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de um pré-projeto que foi aprovado no curso de mestrado e 

busca demonstrar como a arte pode ser uma forma de mecanismo de controle a partir dos 

impulsos das emoções dos povos na Pana – Amazônia, por meio de conceitos constituídos a 

partir da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica baseada em Walter Benjamin e 

Norbert Elias e Martin Heidegger neste caso, faz-se uma análise como a arte pode possibilitar 

um processo civilizador na sociedade Pana - Amazônica. 

O estudo busca através das artes visuais na perspectiva de Norbert Elias, Walter 

Benjamin e Martin Heidegger um olhar preciso aos detalhes das informações visuais, que 

assim como a pintura de Watteau levou alguns outsiders a criarem expectativas de uma ilha 

galante, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica é bem mais efetiva, pois as 

imagéticas estão mais presentes na vida das pessoas (televisão, internet, cinema), como 

divulgadores miméticos e Heidegger, como através da obra, poderão perceber do outro lado 

das coisas. Por isso é importante fortalecer e aguçar nossa análise visual, dando possibilidade 

para as pessoas refletirem e agirem criticamente sobre as informações visuais no seu meio 

circundante. 

Com o surgimento de novas tecnologias, as artes visuais deixaram de ser estáticas e 

começaram a ter uma maior interação com as pessoas, através da televisão, da internet e do 

próprio cinema, ou seja, entender o ato de ver e perceber leva tempo, que não está sendo dado, 

pois essa visão etérea das coisas criadas com o auxílio de materiais bem mais sofisticados do 

que um pincel de pelos e uma tela de tecido, não são somente para suprir as necessidades do 

dia a dia do ser humano como forma de entretenimento ou lazer, mas também como forma de 

persuadir e alienar a sociedade. 

Esse poder persuasivo por meio da comunicação visual vem desde os primórdios da 

civilização quando o homem “xamã” sacrificava um animal para seu ritual como forma de 

conseguir algo em troca (ser sobrenatural) e também como forma de excitação de seu 

observador, excitação que hoje são advindas das observações de um universo muito diferente 

do “xamã” que aos poucos está perdendo seu lugar para uma produção que pode atingir mais 

pessoas e em menos tempo, isso em questões de segundo.  A arte era é um meio que o ser 
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humano encontrou para materializar sua imaginação advinda de suas observações sobre a 

natureza por muitas vezes alienantes aos olhos dos que buscam somente por uma excitação.  

Essa alienação por meio da arte não perdeu seu lugar no mundo contemporâneo, pois 

se percebe claramente a falta de conceitos críticos com relação às informações visuais, o 

aumento dessa estética alienante que se configurou no mundo atual. Para Benjamin (2012) “O 

que parece fascinar o homem ‘moderno’ neste mito é a ilusão narcisista do controle total.” 

(p.177). 

Em meio à contemporaneidade dos dias de hoje, o domínio das tecnologias e sua 

aplicabilidade através das artes visuais proporciona uma interação em massa por meio da 

televisão, do cinema e da internet. Não descartando que as produções que são criadas e 

transmitidas carregam certo sensacionalismo, não podemos descartar que também podem ser 

positivos quando se observa de forma detalhada e aguçada isso nos proporciona um melhor 

entendimento sobre os povos que por aqui chegaram. Compreensão de nossa própria realidade 

e até mesmo a importância da Pana – Amazônia para o mundo. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica: uma forma de mecanismo de 

controle a partir dos impulsos e das emoções na pana – Amazônia. 

Iniciaremos nossa abordagem fazendo uma reflexão sobre os mecanismos de controle 

social, que por sua vez depende da experiência adquirida em sociedade, ou seja, que se 

desenvolveu porque somos seres capazes de transformar nosso entorno a partir de nossas 

experiências advindas de nossas observações.  

O povo que faz parte da Pana - Amazônia vem passando por um problema de 

imigrantes que fogem de problemas políticos e da cidadania de seus países que precisa ser 

encarado com muito respeito, sem falar que além dos problemas existentes têm os pré-

existentes que é o diálogo com os países vizinhos, numa perspectiva Pana – Amazônica, 

segundo (FILHO, 2013) “além do controle dos ilícitos transfronteiriços, que incluem uma 

série de atividades ilegais que vão desde o tráfico de drogas ao contrabando e descaminho de 

diversos tipos de produtos.” 

O diálogo entre as imagéticas técnicas através de dispositivos (televisão, celular e 

computador) a arte de hoje, através de sua vasta materialidade, tem a função de estimular o 
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pensamento humano, de fazer pensar, é um grito por liberdade que acompanha a era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte, ou seja, também funciona como processo 

civilizacional, por meio das emoções. 

A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e sua funcionalidade como 

mecanismo de controle por meio das emoções na sociedade Pana-amazônica culmina com um 

processo civilizador, não podemos nos esquecer da conquista da Amazônia em 1616 e da 

própria ocupação portuguesa. 

Segundo MATOS (2020): 

Na relação com outro, em sua autoimagem, que os europeus na expansão, na 

conquista e exploração das terras, deram-se contam, com maior precisão e 

abrangência, do significado da palavra civilite. As palavras civilizados designados 

para os colonizadores e incivilizados para os colonizados foram potencializadas no 

sentido de atribuírem uma grande função ou tarefa dos primeiros sobre os 

segundos. 

No percurso desse encontro, estrategicamente, a língua dos povos autóctones foi 

assimilada, possibilitando ao colonizador compreender seus costumes, seu habito 

alimentar, o conhecimento do ambiente e sua organização social, impondo 

gradativamente novas regras. (p. 483) 

É claro que isso só foi possível devido os colonizadores já terem experiências e 

tecnologias suficiente para lhe dar com “sociedade incivilizadas” sem falar no visual que 

começava das roupas até objetos mais simples dos civilizados, ou seja, criações artísticas de 

alfaiates, artesões e desenhistas que faziam parte dessas grandes caravelas. 

Nos dias atuais essas criações artísticas são expressas tecnicamente e simbolicamente 

e compartilhada em massa para diversas sociedades, pois com o advento da tecnologia a 

produção técnica da obra de arte ganhou muito mais espectadores, espectador emancipado 

livre de tudo, possibilitando o surgimento de novos meios para o mecanismo de controle e do 

processo civilizador no amalgama da pana - amazônica. 

A atual sociedade da Pana - amazônica desenvolve uma visão do mundo que tem 

como suporte as imagéticas técnicas, que podem ser cambiadas ao mesmo tempo com o 

mundo todo, que deixam as pessoas etéreas ao vislumbra-las, essas produções em muitos 

casos deixam alguns indivíduos tão fascinado que criam utopicamente sua realidade. No 

entanto, essa realidade utópica necessita de uma certa afinação da inteligência visual, pois 

esse conjunto impresso imageticamente pode ser um suporte para o próprio indivíduo viver e 

criar um mundo subjetivo, diferente de sua realidade o que Walter Benjamin chama de “A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, numa combinação cinematográfica, no 

entanto, não imaginava ele o que a internet proporcionaria mais ainda. Para Barrett, (2014 
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p.36) “a arte não precisa ser bonita; ela não tem que se esforçar para encher os olhos com uma 

variedade de sensações equivalentes ao que o mundo real lhe deu”. Somos sabedores que as 

obras de artes que são mais antigas, tiveram sua origem em rituais mágicos e religiosos, no 

qual as imagéticas simbólicas proporcionavam uma visão mais intrínseco do mundo. 

A arte está na essencia da cognição humana, na origem da percepção do homem sobre 

a natureza e de criar novas possibilidades de transfomação e criação. 

Segundo (BENJAMIN, 2019) afirma que: 

(...) a reprodutibilidade técnica da obra de arte emancipa-a pela primeira vez na 

história mundial de sua existência parasitária em relação ao ritual. A obra de arte 

reproduzida torna-se, progressivamente, a reprodução de uma obra de arte destinada 

à reprodutibilidade. * Por exemplo é possível uma multiplicidade de revelações a 

partir de uma chapa fotográfica; a pergunta pela revelação autêntica não faz sentido. 

No momento, porém, em que o critério da autenticidade fracassa na produção 

artística, a totalidade da função social da arte é transformada. No lugar de sua 

fundação sobre o ritual, esta deve dundar-se em outra práxis, a saber: a política. (p. 

61) 

 

Para um diálogo mais amplo sobre a arte e como ela vem sendo utilizada como 

mecanismo de controle através dos impulsos e das emoções, precisamos entender que a arte 

está sendo produzida com auxílio de aparatos totalmente tecnológico.   

O ser humano na Pana-Amazônia, além de ser social, pluricultural e multicultural, isso 

devido também a interação com imagéticas técnicas, ELIAS demonstra que para 

compreendermos a problemática sociológica é preciso um trabalho de reorientação, no 

entanto, não somente a reorientação do termo sociedade, mas também uma compreensão 

melhor da arte e como mudou o contexto e o modo de criar uma obra arte, precisamos, 

reorientar como é importante está com a percepção aguçada.  

Com o avanço tecnológico as produções cinematográficas, televisas e na internet 

produzem imagens tanto estáticas quanto não estáticas, essas imagens são criadas a partir de 

dispositivos tecnológicos e que assim como a obra “A peregrinação de Watteau a ilha do 

amor” possibilitou a diversas pessoas criarem utopias subjetivas de uma realidade que eles 

não conheciam apenas objetivavam a partir de seu pensamento subjetivo. “Estes indivíduos, 

de nossa atualidade constituem teias de interdependências ou configurações de muitos tipos, 

tais como família, escolas, cidades, estratos sociais ou estados”. (ELIAS, 1970, p.14). 

Essa relação de teias de interdependências também se desenvolve principalmente com 

uma interdisciplinaridade entre a Sociologia e a Artes a partir de produções visuais que 

adentram as casas do povo da Pana - Amazônia. 
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Produções artísticas que são bem planejada e bem elaboras para que o obeservador 

mesmo distante possa de forma intersubjetiva se relacionar com a ficção, mas essa relação 

tem a necessidade de que o observador tenha pelo menos um requisito que é sua cognição 

aguçada, para que sua realidade não seja afetada. 

 

2.2. A peregrinação de Watteau a ilha do amor: uma comparação com a obra de arte de 

hoje. 

Elias no Livro A Peregrinação de Watteau a Ilha do amor destaca como a obra de arte 

é percebida, e como seu público criou utopias referente a ilha de Citera, mas que no início do 

século XIX começou-se a entender a dura realidade que foram cercadas de utopias a referida 

obra. 

Esse poder mimético da obra de Watteau que cercou de utopias muitos observadores, 

assim como a arte de hoje também cerca o homem amazônico da atualidade de utopia, a partir 

de imagens observadas na internet, na televisão, no cinema, em outdoors criadas com o 

auxílio de materiais tecnológicos, tudo isso tem um poder sobre os sentidos, pois é mais 

excitante que sua própria realidade. Excitação que possibilita o controle por meio das 

emoções, as imagéticas técnicas (estáticas ou não estáticas) podem se tornar um grande e 

enigmático problema para a sociedade atual. 

Uma casta de outsiders que consequentemente viveram uma experiência a partir da 

obra de arte, criaram conceitualmente sua experiencia subjetiva com base na representação da 

obra de Watteau, imaginando uma ilha galante agindo por impulso de suas emoções deixando 

de lado a razão, conceituação e a própria materialização de sua alegoria dialética levando ao 

espectador criar impressões subjetivas e criar utopias de sua realidade. 

Vemos como a pintura Watteau teve o poder de transformar o imaginário subjetivo 

dos outsiders em meados do século XVIII e início do século XIX, a arte em sua plenitude 

desde os primórdios tem o poder de fazer o ser humano refletir sobre o desconhecido e criar 

vários conceitos a respeito do que ele ver e o que não ver que posteriormente torna-se 

representativo e real. 

Segundo Elias (2005) a respeito do fato de Nerval, ter ido pessoalmente a ilha Citera, 

descreve que: 

Lá encontrou, no entanto, uma ilha árida e odiosa que então, sob domínio britânico, 

chamava-se Cérigo. O que tinha diante de si eram rochas nuas e, como sinal da 

crueldade humana, uma forca de três braços. De um desses braços pendia um corpo. 

"Foi", escreveu, "no solo de Citera que vi pela primeira vez um enforcado." (p.45)   
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Ver e perceber de forma clara e detalhadamente é educar os sentidos e sempre que 

possível fazer uma reflexão sobre o que se ver.  

Isso é importantíssimo na sociedade de hoje, tomemos como exemplo o que foi dito a 

cima sobre a obra de arte de Watteau narrado por Elias a partir de uma pintura e como ela 

influenciou uma determinada casta de outsiders. Nesse período as produções artísticas tinham 

seus limites para como a obra de arte e sua aura chegaria ao espectador, pois ainda se tinha 

uma certa limitação para o uso de certas materialidades, ou seja, as produções artísticas se 

limitavam – em pinturas, narrativas, esculturas, gravuras, retábulos estabelecidos e fixos. E 

agora imaginemos como a arte está presente em nossos dias atuais, como as imagens fazem 

parte de nossas vidas e como a arte nos envolve de certa maneira até mais persuasiva. 

Segundo Norbert Elias (1995) 

“Na fase da arte artesanal, o padrão de gosto do patrono prevalecia, como base para 

a criação, como base para criação artística, sobre a fantasia pessoal de cada artista. A 

imaginação individual era canalizada, estritamente, de acordo com o gosto da classe 

dos patronos” (p. 47). 

Hoje não há limite para a criação de obras de artes que envolvam o uso e o auxílio das 

tecnologias.  A busca da excitação é a obra em que Elias se dedica à compreensão de 

atividades miméticas, que hoje tem uma ligação tão grande com arte, ocupam um lugar de 

destaque nas sociedades complexas e de que forma a ênfase em atividades desse gênero vai 

denotar características específicas da estrutura de personalidade dessas sociedades avançadas. 

Norbert Elias em “Mozart a sociologia de um gênio”, nos confirma como a arte era 

feita nesse período, como pode servir para uma reflexão da sociedade amazônica, como ela 

está sendo desenvolvida e como essa  hegemonização se beneficia da arte transformando os 

códigos simbólico de conduta e por consequência, a estrutura de sensibilidade que distingue 

determinado processo civilizador na vida do homem amazônico como espectador de uma arte 

na era da reprodutibilidade técnica agindo por sua vez com um certo mecanismo de controle 

na sociedade que faz parte da Pana - Amazônia. 

Segundo Elias (1992) 

Numa sociedade em que as inclinações para as excitações sérias e tipo ameaçador 

diminuíram, a função compensadora da excitação-jogo aumentou. Com o auxílio 

deste tipo de excitação, a esfera mimética oferece uma vez mais a oportunidade, por 

assim dizer, de um novo ‘desanuviar’ no seio da sociedade, que, pelo contrário na 

vida social comum possui um conteúdo uniforme. (p.113) 

 

Todos os mecanismos de controle têm sua origem nas expressões simbólicas que por 

sua vez se origina no seu inconsciente, imagéticas subjetivas que por meios de técnicas se 
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tornam representativas visualmente e por meio das palavras, carregadas de dominação e 

poder, que hoje tem a possibilidade de ir muito além das fronteiras, que por muito tempo 

impediu os estabelecido (indígenas) de entrar em contato com os outsiders (a cultura 

dominante), no entanto, o povo da Pana-Amazônia carrega um estereótipo de viver ainda 

como algumas civilizações indígenas que nunca tiveram contato com a cultura dominante, ou 

seja, os outsiders se tornaram os estabelecidos  e vice versa. 

Segundo ELIAZ, (1987 - 1990) afirma que: 

O conceito de "civilização" refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nível da 

tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, 

as ideias religiosas e aos costumes. Pode só referir ao tipo de habitações ou a 

maneira como homens e mulheres vivem juntos, a forma de punição determinada 

pelo sistema judiciário ou ao modo como são preparados os alimentos. 

Rigorosamente falando, nada há que não possa ser feito de forma "civilizada" ou 

incivilizada". Daí ser sempre difícil sumariar em algumas palavras tudo a que se 

pode descrever como incivilizado. (p. 23) 

 

A ideia de que a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica pode despertar no 

indivíduo conceitos constituídos, criando padrões subjetivos de controle social e controle dos 

impulsos e das emoções, um processo civilizador nos indivíduos que habitam a Pana - 

Amazônia.  

Elias também vai dizer que, as sociedades mais desenvolvidas quando adentram em 

sociedades mais antigas tentam impor seu processo “civilizador” ou incivilizado. O trabalho 

aqui escrito tem como prioridades destacar os estudos epistêmicos de Norbert Elias e como 

seus estudos se relacionam com o atual contexto da social e cultural na Pana - Amazônia, mas 

antes não podemos deixar de destacar que o processo civilizador teve início com frequência 

com a chegada e ocupação lusitana na Amazônia no início do século XVII. [SANTOS, 2009, 

P. 38 apud Matos, 2020, p. 481] 

Essa ocupação deu início a um choque de culturas, ou seja, a cultura com maior poder 

simbólico impera seu conceito civilizatório. Poder simbólico que Bourdieu (1989) 

“denominou de poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

Esse poder simbólico se desenvolve através da linguagem, segundo BERGER e 

LUCKMANN, (2004): 

A linguagem constrói, então, imensos edifícios de representação simbólica que 

parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana como gigantescas presenças de 

um outro mundo. A religião, a filosofia, a arte e a ciência são os sistemas de 

símbolos historicamente mais importantes deste gênero. (p. 61) 
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A arte e seu poder lúdico-mimético na contemporaneidade funciona como mecanismos 

de controle na sociedade Amazônica e como as expressões simbólicas na era da 

reprodutibilidade técnica exige que o indivíduo na Amazônia valorize e tenha um olhar mais 

aguçado das informações visuais, pois a não valorização pode possibilitar um relaxamento 

perante os problemas socioculturais que por sua vez estão estereotipados em propagandas 

televisivas, em outdoors e principalmente na internet. 

Com o avanço tecnológico a arte ganhou novas materialidades principalmente as artes 

visuais ficando mais evidente a heterogeneidade como outras linguagens artística. 

 

2.3. A importância do conhecimento artístico na atualidade. 

É bem sabido que o conhecimento artístico surge com a necessidade de o ser humano 

compreender o mundo que o cerca, mesmo que não tenha evidências científicas, mas apenas a 

investigação científica pode verificar a verdade. 

O mundo da arte é subjetivo, cognitivo, concreto, vivo e pode ser observado, 

compreendido e apreciado. Por meio da experiência artística, o ser humano desenvolve sua 

imaginação e criação aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças 

e sabendo modificar sua realidade. A arte dá e encontra forma e sentido como instrumento de 

vida na busca de compreender quem somos, onde estamos e o que fazemos no mundo. 

Segundo Gentiletti (2017, p. 55) “A imaginação potencializa a sua capacidade criativa 

quando possui uma maior diversidade de “modelos” que exemplificam e estimulam a infinita 

aptidão combinatória da mente humana”. 

Sengundo Candelero (2016): 

A obra: criação que se dá, algo que não tem finalidade externa. O trabalho é o que é; 

e o que é, é o que tem. Assim, a beleza - que a obra às vezes consegue ter - não é 

mais uma força fenomenal independente de substratos (coisas) e livre dos homens 

(ou seja, aparecer e afetar um e outro 'ao acaso'), como na Grécia. A beleza é agora 

um 'efeito', um 'reflexo', uma 'representação' --sem causa, não origem--, que reside e 

perdura na obra de arte - ainda mais do que na Natureza- -, e que com o tempo - a 

nossa -, chegará até a 'medir' e 'consistir' na única força de afeto ao homem receptor. 

(Hoje a beleza é apenas e dificilmente um 'afeto subjetivo' - um 'ponto de vista' 

sensorial e individual.) (P. 08) 

 

Este conhecimento e compreensão do mundo envolvente pela obra é ainda mais 

necessário na contemporaneidade, pois a obra de arte e sua origem de certa forma suscitam 

questões no pensamento humano, mas se a obra não tivesse uma finalidade externa o que seria 

a Arte? De acordo com Ferry (2002, apud FABRE, 2011) 
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"Essa fala comovente de Ricoeur remete primeiramente à ambiguidade da ideia de 

obra. A obra é o que se faz, o que se cria e, ao mesmo tempo, o que se faz da vida e, 

portanto, o que se é. Mas será que podemos pensar da mesma maneira, ou seja, com 

as mesmas categorias, o que se é e o se faz? De igual modo, temos critérios que 

fazem com que uma vida possa ou não ser qualificada como uma obra: o que é uma 

vida bem-sucedida e que tipo de sucesso exige a ideia de obra? (p. 348) 

 

A obra de arte está intrinsecamente ligada à subjetividade de seu criador que, além do 

sentimento estético que sua criação perdura, também persistirá no observador, mesmo que não 

seja o sentimento que persiste na visão do criador (artista). Da mesma forma, a nossa vida é 

como se fosse uma obra de arte constantemente observada num contexto que implica a 

própria valorização de uma obra de arte. 

O fato é que na sociedade de hoje é necessário um maior entendimento da obra de arte, 

e não apenas de como a arte era vista e admirada por sua áurea. O contexto histórico da Arte 

Moderna rompeu com a forma como a arte era feita na Europa, lutou pela liberdade de 

expressão e o fez transformando a forma como a arte podia ser feita e como as suas obras 

eram compreendidas. 

Portanto, a obra de arte permite uma reorganização no contexto da arte e da questão 

intrínseca da estética com valores não estéticos (fruição e poética) da arte no ambiente 

envolvente, a arte tornou-se muito maior, a sua representatividade no mundo de hoje, porque a 

beleza da "arte pela arte" estava muito além da compreensão da beleza do observador, mas 

também uma compreensão do mundo ao nosso redor. 

Contemplando a natureza, o artista emociona-se com a vida e tenta, por meio da arte, 

expressar suas manifestações. Em sua busca constante pela perfeição, o artista grego cria uma 

arte de elaboração intelectual na qual predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. 

Tudo isso acarreta consequências fundamentais na história da arte que determinam a 

sobrevivência de muitos conceitos. 

Conceitos pelos quais Platão "julga a arte como imitação, capaz de enganar, visto que 

a realidade sensível já é uma imitação do inteligível", nesse sentido, diz-se que a experiência 

artística se baseia em situações que têm uma verossimilhança, não com acontecimentos ou 

atos reais, mas também com aqueles que são possíveis de acontecer, ou seja, que estão no 

poder. 

O esforço para explicar a arte por meio de conceitos é a busca de algo que nos permita 

ter uma felicidade subjetiva, que se deu a partir da compreensão e conclusão de um conceito 

que antes de ser formulado em nosso inconsciente de forma abstrata, que por sua vez pode ter 
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se originado intuitivamente e não de forma sensível. Além disso, da própria experiência 

intuitiva, algo sensível e palpável e possivelmente projeções científicas podem surgir. 

Segundo Candelero (2014) afirma: 

A abordagem heideggeriana poderia ser apresentada desta forma ... O ser útil do 

instrumento consiste em sua utilidade, mas mesmo essa utilidade repousa em uma 

'essência' mais primária: a segurança. Tal tese é encontrada em "A Origem da Obra 

de Arte" e, dentro deste livreto, em sua abordagem hermenêutica dos 'sapatos de 

camponês' de Van Gogh. Heidegger insiste que não é a ferramenta que oferece a 

chave para acessar e compreender a obra de arte, mas sim ocorre o contrário: é a 

obra que esclarece e detalha o modo de ser próprio da ferramenta - a obra de arte 

revela o ser das entidades - entre elas, as úteis, ou as úteis. (p. 02). 

 

O depoimento de Heidegger nos fornece uma reflexão mais complexa sobre o 

conhecimento artístico, ou seja, nos faz refletir sobre como o conhecimento da arte artística 

vem antes do científico, porém, para que isso aconteça é necessária uma observação mais 

atenta das coisas. Percepção e a própria inteligência visual. 

Quando olhamos para uma cadeira, por exemplo, a maioria das pessoas a vê como 

algo utilitário de seu ambiente circundante, não imagine que por trás dessa cadeira o objeto 

anterior era um conceito na essência do pensamento de alguém que viu antes. Sua realização 

não é apenas a sua utilidade, mas antes um sentimento intrinsecamente coberto por uma 

conquista que se tornaria útil, mas útil que antes de ser útil para alguém se tornou útil em sua 

essência, na imagem mental que depois se tornaria algo concreto. 

O ato de ver deve ser compreendido e percebido e a arte é uma forma de compreender 

o que vemos e ter uma ideia melhor do mundo que nos rodeia. Segundo Dondis, (2007, p. 06) 

“a experiência visual humana é fundamental na aprendizagem para que possamos 

compreender o ambiente e reagir a ele; a informação visual é a mais antiga da história da 

humanidade”. Para Herman, (2017, p. 33), “a arte nos oferece inúmeras oportunidades de 

analisar situações complexas, bem como as mais simples”. 

É muito importante estarmos atentos ao mundo rodeado por nossos sentidos que de 

alguma forma são atraídos por imagens simples, mas o processo para o qual essas sensações 

são despertadas é que contribui com o grau de complexidade. (TÜRCKE, 2010) afirma que: 

(...) "Aquele que chama a atenção" é sinônimo de sensação, e sua percepção tout 

court ... O caso extremo da sensação começa a se aproximar da normalidade; que 

não atrai a atenção não é perceptível. E o sentimento se torna uma insanidade vital. 

É essencial rir de si mesmo e conseguir o que deseja sentir "lá" para ganhar a vida 

no sentido literal e figurado. (p. 77) 
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Na cronologia histórica, as formas das imagens de transferência de informação 

permaneceram um legado muito promissor onde o homem registrou seus maiores medos e 

desejos. Debray (1993, apud PORTANOVA, ANGELI, & FANTINEL, 2016) afirma: 

Imagem era um ser vidente, sobrenatural, caracterizou o primeiro período histórico 

ocidental catalogado, desde a sistematização da escrita até a maior invenção de 

Gutenberg. A Igreja medieval deu prosseguimento às premissas da arte greco-

romana da imagem fantasmagórica da divindade. Passando da iconologia à 

autonomia da arte, a imagem é deslocada do altar para o museu, transformando-se de 

objeto de culto para objeto de contemplação. O progresso da técnica inaugura, então, 

um terceiro momento de relação com as imagens: a partir da popularização da 

transmissão televisiva em cores, nos anos 1960, chegamos à atual era do vídeo. (p. 

214) 

 

Em geral, a palavra coisa aqui nomeia tudo o que é simplesmente nada. Nesse sentido, 

a ciência também é uma coisa, na medida em que é em geral um determinado ser, no entanto, 

esse conceito de coisa não nos ajuda em nada, pelo menos imediatamente, em nosso propósito 

de delimitar o ser da coisa, tendo em vista o modo de ser da ciência. 

O cognitivo é o que pertence ou está relacionado ao conhecimento. Este, por sua vez, é 

o acúmulo de informações que estão disponíveis graças a um processo de aprendizagem ou à 

experiência e percepções do mundo ao redor. 

As percepções, a própria experiência, tem a necessidade de que as pessoas tenham a 

capacidade de contextualizar, ver e perceber o mundo ao seu redor, as interpretações são 

muitas e é claro que essas análises proporcionam o desenvolvimento da inteligência visual.  

Para aprender é necessário entender e analisar a relação entre o futuro e o passado, 

também entenderemos todo o processo de aprendizagem, ou ser um biógrafo de sua história. 

 

3. Considerações finais  

As criações artísticas com o auxílio das novas tecnologias surgem em meio de 

interdependência e que além de proporcionar entretenimento e lazer, também possibilita uma 

reflexão sobre o que se passa na atualidade, mas que tem a necessidade de um aguçamento da 

percepção visual perante as informações visuais.   

Concluímos que aprender é uma mudança de comportamento, assimilação e 

informação com o sentido de aprender sem barreiras e limites importantes para a criatividade 

e disponibilidade de cada ser. O desenvolvimento de uma boa aprendizagem e integração dos 

aspectos: afetivos, físicos, emocionais, sociais e intelectuais do aprendiz, causando uma 

motivação interna e construtiva ou integral em todos os momentos. Para isso, o observador 
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precisa de sensibilidade, vontade de compreendê-la e um certo conhecimento da história da 

arte, para que possa compreender o contexto em que a obra foi produzida e relacionar-se com 

o seu próprio contexto. 

Além disso, a arte ou o conhecimento artístico faz parte de todo o processo, indo desde 

a criação do artista até a compreensão e apreciação do observador. 
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GT7. PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E PROCESSOS CIVILIZADORES NA PAN-
AMAZÔNIA 
 
RESUMO 
Esse texto foi elaborado com o objetivo de trazer à tona breves reflexões sobre o processo de 
alfabetização e escolarização, visto como parte de um processo civilizador. São reflexões 
iniciais, ancoradas em leituras de textos elaborados por pesquisadores sobre as teorias de 
Norbert Elias. Durante muito tempo a alfabetização não passou de um processo mecânico, onde 
se treinava a capacidade de decodificar os símbolos e transformar os sinais gráficos em sons e 
ainda, codificar os sons da fala para transformá-los em sinais gráficos, sem que houvesse a 
menor preocupação com a compreensão do que estava escrito. De acordo com os interesses 
sociais, econômicos e políticos, a visão sobre o termo foi se alterando e, então, na década de 
1960, além de ler e escrever, para ser alfabetizada a pessoa precisava também compreender o 
que lia e escrevia. Ao final do século XIX, com vistas a atender aos ideais republicanos que 
visavam instaurar uma nova ordem política e social, a escola tornou-se um lugar 
institucionalizado, e sua universalização assumiu um papel importante como instrumento de 
modernização e progresso, a propulsora no esclarecimento das massas iletradas (MORTATTI, 
2000). Saber ler e escrever era uma condição privilegiada, instrumento da modernização e 
desenvolvimento social, assim, a escolarização das crianças tinha por objetivo produzir sujeitos 
que viessem a contribuir com o desenvolvimento econômico do país, afinal, o que se pretendia 
era educar bem as crianças para que se tornassem adultos civilizados (VEIGA, 2007). O fato é 
que os republicanos acreditavam na educação com poder transformador da sociedade e dos 
indivíduos e por isso, vislumbrava-se a escola com potencialidades de “espalhar as luzes e 
afastar as trevas da ignorância” (SÁ, 2007, p. 85). Ainda no século XIX, era recorrente o 
discurso sobre uma sociedade civilizada. “O processo civilizador corresponde a um percurso 
de aprendizagem involuntária pelo qual passa a humanidade” (ELIAS, 2006, p. 36). De acordo 
com Elias (2006), os seres humanos não são civilizados por natureza, mas possuem uma pré-
disposição para se tornarem civilizados. Assim, Elias denomina como processo de civilização, 
as diferentes configurações sociais baseadas nas relações de poder e controle dos indivíduos. 
Acredita que o comportamento civilizado está interligado à maneira como a sociedade se 
organiza. Importante lembrar que no Brasil, os grupos sociais se estruturaram a partir de laços 
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de interdependência, dessa forma, a escolarização não surge com o propósito de completar um 
processo de civilização em curso, mas para fortalecer e destacar uma nova configuração de 
poder em potente ascensão (VEIGA, 2002). O processo de civilização das crianças é também 
um processo de autorregulação. As crianças são preparadas para exercerem funções pertinentes 
aos adultos e, portanto, a necessidade de se criar um espaço especializado para que essa criança 
fosse preparada para a vida adulta, ou seja, a escola (ELIAS, 2012). Deste modo, a leitura e a 
escrita, antes restrita a poucos e transmitidas de forma assistemática, tornam-se “fundamentos 
da escola obrigatória, leiga, gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados” 
(MORTATTI, 2000). Acreditava-se que “a atividade de ensino representava uma ação 
civilizadora, uma vez que, ao se erradicar a ignorância, introduzir-se-ia o povo no mundo do 
conhecimento, das luzes [...]” (SÁ, 2007, p. 85). A Constituição de 1934 pela primeira vez na 
história da educação no Brasil, faz referências às “Diretrizes Educacionais” e em 1971 entra em 
vigor a Lei 5.692 com destaque para o ensino de 1º e 2º graus objetivando formar para 
desenvolver as potencialidades, qualificar para o trabalho e exercício de uma cidadania 
consciente (BRASIL, 1971). Assim, com o desenvolvimento da sociedade, cresce também a 
necessidade de acesso à escolaridade e, ainda que lentamente, o cenário educacional ganha 
novas configurações. A Constituição Federal de 1988, garante “a educação como direito de 
todos, dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento pessoal ao preparo para 
o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). A 
escolarização obrigatória é parte do processo de civilização e foi imposta por um grupo que 
naquele momento tinha o poder, mas também foi interpretada pela sociedade como 
possibilidade de ascensão social. Escolarizar a infância é parte da cultura de previsibilidade e 
da produção da consciência do futuro. “Neste sentido, a identidade de escolarizado/não-
escolarizado produziu novas relações de interdependência entre os grupos sociais, indicando 
outra configuração social” (VEIGA, 2002, p. 99). A obrigatoriedade da frequência escolar nada 
mais foi do que um meio auto coercitivo e então o que vemos é a escola se tornando uma 
unidade de referência civilizatória, onde duas características elementares se destacam:  ela se 
torna um mecanismo monopolizador e ainda parte do processo de organização das gerações 
(VEIGA, 2008). Diante de um cenário marcado por inquietações, a Lei de Diretrizes e Bases 
9394/96 estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional, e a partir de então, várias 
políticas públicas são criadas intencionando atender aos princípios da legalidade do direito de 
acesso à escola pública de qualidade para todos. Embora se apresente o direito ao acesso, as 
condições de permanência na escola, estão longe de serem civilizadas e só reforçam a balança 
do poder. Segundo Chartier (1990, p. 67), “os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem 
o seu conhecimento e as atitudes perante a vida”, ou seja, interpretam o mundo quer seja pelas 
representações insculpidas nos discursos, quer seja pelas experiências que agitam ou se fazem 
agitar pelas representações. Tais representações podem ser compreendidas como configurações 
sociais, podendo se originar nos grupos sociais e interferir nas relações com a sociedade. 
Concluímos que em uma sociedade marcada pela diversidade, a escola teve e ainda tem um 
papel homogeneizador, que propaga a individualização e as segregações, consagrando o poder 
monopolizador do Estado. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Escolarização. Civilização.  
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CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA EXISTENTE SOBRE O 
PROCESSO CIVILIZADOR E A INQUISIÇÃO NA AMAZÔNIA, NA PERSPECTIVA 

DE NORBERT ELIAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA EXISTENTE SOBRE 
EL PROCESO DE CIVILIZACIÓN Y LA INQUISICIÓN EN LA AMAZONÍA, DESDE 

LA PERSPECTIVA DE NORBERT ELIAS

Ianeis de Jesus da Silva Xavier 1

GT 7 – Práticas socioculturais e processos civilizadores na panamazonia.

RESUMO
O processo civilizador é um mecanismo mediante o qual se estabelecem influências sociais e 
se modelam culturas a partir de um processo social em que uma cultura promove uma 
ascenção sobre outra que declina, promovendo alterações durante um processo contínuo e de 
longa duração no decorrer da história. Dessa maneira, o processo civilizador ocorrido na 
Amazônia durante a era Pombalina, deixou como resultado um conjunto de modificações 
culturais fruto das táticas de coerção implementadas. Neste sentido, o objetivo deste artigo é 
identificar as características da produção bibliográfica existente sobre o processo civilizador e 
a inquisição na Amazônia, na perspectiva da sociologia configuracional de Norbert Elias. Para 
o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas fontes secundárias, provenientes de livros 
históricos, artigos científicos, além de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Como 
resultado da análise da obra de Gláucio Campos de Matos, foi possível verificar que o autor 
embasou as mudanças ocorridas na Amazônia como parte do processo civilizador, 
conseguindo apresentar as mudanças na perspectiva de Norbert Elias. Assim, o autor 
analisado, apoiando-se em Elias, observa nas entrelinhas da vasta bibliografia eliasiana, a 
edificação de uma pertinente e importante contribuição na construção do Pensamento Social 
na Amazônia.
.

Palavras-chave: Santo ofício. Inquisição. Processo civilizador. Norbert Elias

Abstract
El proceso civilizador es un mecanismo a través del cual se establecen influencias sociales y 
se configuran culturas a partir de un proceso social en el que una cultura promueve un ascenso 
sobre otra que declina, promoviendo cambios durante un proceso continuo y duradero a lo 
largo de la historia. De esta manera, el proceso civilizador que se desarrolló en la Amazonía 
durante la era pombalina, resultó en un conjunto de cambios culturales producto de las 
tácticas coercitivas implementadas. En este sentido, el objetivo de este artículo es identificar 
las características de la producción bibliográfica existente sobre el proceso civilizador y la 

1  Mestrando em Sociedade e Cultura da Amazônia – PPGSCA (UFAM); Especialista em Ensino de História 
(Faserra); Graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística – Habilitação desenho. E-mail: 
ianeis.xavier@gmail.com
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inquisición en la Amazonía, desde la perspectiva de la sociología configuracional de Norbert 
Elias. Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron fuentes secundarias, desde libros 
históricos, artículos científicos, además de tesis doctorales y disertaciones de maestría. Como 
resultado del análisis de la obra de Gláucio Campos de Matos, se pudo constatar que el autor 
basó los cambios que se produjeron en la Amazonía como parte del proceso civilizador, 
logrando presentar los cambios en la perspectiva de Norbert Elias. Así, el autor analizado, a 
partir de Elías, observa entre líneas de la vasta bibliografía eliasiana, la construcción de un 
aporte relevante e importante en la construcción del Pensamiento Social en la Amazonía.

Keywords: Santo oficio. Inquisición. Proceso civilizador. Norbert Elias

1. INTRODUÇÃO

O processo civilizador é um mecanismo mediante o qual se estabelecem influências 

sociais e se modelam culturas a partir de um processo social em que uma cultura promove 

uma ascenção sobre outra que declina, promovendo alterações durante um processo contínuo 

e de longa duração no decorrer da história. Assim, a inquisição na Amazônia promovida pelo 

Marquês de Pombal, entre 1763 a 1769, introduziu mudanças na cultura dos povos nativos 

que instigam a investigação.

Dessa maneira, o processo civilizador ocorrido na Amazônia durante a era Pombalina, 

deixou como resultado um conjunto de modificações culturais fruto das táticas de coerção 

implementadas. Com isso, a análise dessa conjuntura resulta importante, ao permitir verificar 

o universo das pesquisas produzidas e publicadas com a intenção de verificar tais efeitos.

Diante desse cenário, o levantamento bibliográfico permite a compreensão sobre as 

abordagens realizadas por pesquisadores das temáticas envolvidas, que são a inquisição na 

Amazônia e as implicações do processo civilizador ocorrido em decorrência dessa ingerência 

externa, liderada pela igreja, nos costumes dos povos nativos.

Portanto, se buscou nesta pesquisa responder, quais as características da produção 

bibliográfica existente sobre o processo civilizador e a inquisição na Amazônia, na 

perspectiva do sociólogo Norbert Elias?

O objetivo geral deste artigo, por tanto, é identificar quais são e que características 

possuem as produções bibliográficas, fruto de pesquisas de mestrado e doutorado, sobre o 

processo civilizador e a inquisição na Amazônia, na perspectiva de Norbert Elias. Uma das 

etapas necessárias para alcançar o objetivo geral da pesquisa se faz necessário identificar as 

implicações da inquisição no processo civilizador ocorrido na Amazônia da era pombalina. 

Depois será importante relacionar a produção bibliográfica sobre o processo civilizador de 
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Norbert Elias, em relação à inquisição no Brasil.  O terceiro dos objetivos específicos deste 

artigo é analisar a perspectiva bibliográfica da obra de Norbert Elias, na proposta do 

pesquisador Gláucio Campos de Matos.

Diante de um cenário em que se pretende verificar essas mudanças ocorridas no seio 

da sociedade após a chegada da inquisição ao território brasileiro, esta análise resulta 

importante por traçar um ponto de vista analítico com base na ciência a respeito das possíveis 

mudanças ocorridas. Desse modo, a identificação do acervo de produções bibliográficas sobre 

o processo civilizador de Norbert Elias presente na inquisição na Amazônia permite uma 

melhor compreensão do fenômeno, ao mesmo tempo em que possibilita abrir novas 

perspectivas de pesquisa que relacionem estas variáveis em futuros estudos.

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas fontes secundárias, 

provenientes de livros históricos, artigos científicos, além de teses de doutorado e dissertações 

de mestrado.  Estes trabalhos, que foram o substrato da revisão de literatura, foram 

pesquisados em repositórios online e em ebooks com coletâneas de artigos científicos, no que 

cerne ao pensamento de Norbert Elias. Quanto à abordagem da obra de Gláucio Campos de 

Matos, foi realizada uma análise qualitativa do ponto de vista em que o autor embasou as 

mudanças ocorridas na Amazônia na perspectiva de Norbert Elias.

2. O SANTO OFÍCIO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO CIVILIZADOR: 
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS

A partir dos primeiros séculos da Igreja, o pastoreado episcopal assume um estranho 

poder. São agora responsáveis pela guarda, proteção, investigação e imposição de penalidades 

para salvaguardar, segundo seus argumentos, os valores morais, sacros e de fortalecimento da 

doutrina católica. Assim, estabeleceu-se tribunais supremos que açambarcavam a liberdade, 

penalizando com torturas extremas o nefando pecador. 

No livro “História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal”, A. 

Herculano (1897), nos diz que “se tratava de um tribunal especial e estranho à própria 

hierarquia eclesiástica, com a tarefa de examinar erros de crença que a ignorância ou a 

maldade introduziam”. Para o autor, o que legitimava moralmente esse poder à Igreja era o 

carisma daquele líder religioso que pastoreava a igreja local, portanto, delegar poder a outros 

que não fossem daquela diocese estaria fadado, nos primeiros séculos, a não se constituir, 

sendo moralmente intolerável. 
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Essa configuração inicial proposta, como sendo o episcopado o detentor e vigia das 

faltas cometidas contra a doutrina eclesiástica ao mesmo tempo em que este poder fazia 

sentido se exercido pelo pastor da diocese, sofreu a corrosão, e tribunais estranhos chefiados 

por inquisidores externos à localidade foram os que constituíram os Tribunais de Visitação. A 

crueldade, o medo e duras penalidades aliados às potencialidades de poder moral, religioso e 

temporal da Igreja faziam com que a submissão aos tribunais fosse imediatamente aceita, 

concordando ou não os indivíduos – nasce essa força de coerção e domínio da Igreja 

denominada de Inquisição ou Santo Ofício. Conforme A. Herculano,

[...] E todavia, esse tribunal, se n’alguma parte houvera então existido, não 
teria sido na essência senão aquella instituição terrível que, ajunctando ao 
monstruoso da origem e natureza a demência das suas manifestações e a 
atrocidade das suas formulas, surgiu no seio do catholicismo durante o 
século XIII, e que veio, com o nome de Inquisição ou Sancto Officio, a 
cobrir de terror, de sangue e de lucto quase todos os países da Europa 
meridional e, ainda, transpondo os mares, a opprimir extensas províncias da 
América e do Oriente. (HERCULANO, 1897, p. 4).

Moralmente seria inconcebível, nos primeiros séculos da Igreja, um tribunal não 

composto pela liderança local conhecedora dos atos e das vidas de suas comunidades. Esta 

impossibilidade, a reivindicação episcopal local, foi totalmente aniquilada por forças da Igreja 

que nomeava inquisidores desconhecidos à diocese e com plenos poderes acima de qualquer 

autoridade local, levando medo e terror em partes da Europa e das terras conquistadas do 

Antigo Regime.

Alexandre Herculano (1897, p. 11-12), nos esclarece que a constituição de 1184 

impetrada pelo papa Lúcio III é considerada por muitos autores como a “origem” da 

inquisição. Esta promulgação foi uma das primeiras medidas de combate às heresias e 

estabelecida como Santo Ofício episcopal, cuja Igreja ficaria responsável pelas penalidades 

espirituais liderada por um bispo ou seu nomeado, enquanto as sanções seculares eram da 

alçada do príncipe, ou por assim dizer, do poder estatal vigente.

A Igreja passou a usar a inquisição como forma de coerção e autocontrole das 

sociedades ocidentais. Com o pretexto de moralizar pela ausência e falta de regras - anomia, 

falta de ordem, advindas de uma localidade que está “afundada no pecado e desrespeito” às 

sacras doutrinas do catolicismo romano, estigmatizando assim, como outsiders, aqueles que 

de alguma forma, não se submetessem à soberana vontade do poder inquisitorial. A Igreja não 
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permitia competição ou concorrências ao seu poder e defendia justificando seus atos como se 

fosse o próprio governo de Deus na Terra.

Meu trabalho sobre o processo civilizador, portanto, mostrou-me com muita 
clareza que algo que não despertava vergonha no século anterior podia ser 
vergonhoso num século posterior e vice-versa. Tinha plena consciência de 
que também eram possíveis os movimentos no sentido oposto. Mas, 
qualquer que fosse a direção, a evidência da mudança deixava claro a que 
ponto cada pessoa era influenciada, em seu desenvolvimento, pela posição 
em que ingressava no fluxo do processo social. (ELIAS, 1994, p. 8).

Verificamos que existe relação teórico-sociológica com valores semelhantes aos 

locais onde houve a visitação do Santo Ofício com os estudos observados de Elias feitos em 

Winston Parva. Fofocas, delações e autocontrole são ocorrências que rodeiam os 

acontecimentos dos locais visitados e alcançados pelos tribunais da Santa Inquisição. Elias e 

seu Processo Civilizador nos remete valores que se alteraram através dos tempos. Fofocas, 

delações, barbárie, torturas e sadismos da Santa Inquisição, causa-nos hoje vergonha, 

repugnância e nojo, não por uma mudança de nossa biologia, mas pelo constrangimento de 

fatores sociais e históricos no decorrer dos séculos, em que os 600 anos de torturas, terror e 

dor do Santo Ofício descreve uma imagem hedionda, tempos de holocausto da humanidade.

[…] parece ser uma constante universal em qualquer figuração de 
estabelecidos-outsiders: o grupo estabelecido atribuía a seus membros 
características humanas superiores; excluía todos os membros do outro 
grupo do contato social não profissional com seus próprios membros; e o 
tabu em torno desses contatos era mantido através de meios de controle 
social como a fofoca elogiosa \praise gossip], no caso dos que os 
observavam, e a ameaça de fofocas depreciativas \blame gossip\ contra os 
suspeitos de transgressão. (ELIAS, 2000, p. 20).

Desta maneira, Elias (2000, p. 22) nos diz que “a exclusão e a estigmatização dos 

outsiders pelo grupo estabelecido eram armas poderosas para que este último preservasse sua 

identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu lugar”. 

A Igreja coesa entre seus membros e ao poder temporal religioso, moral e tradicional 

que representa, forma com a comunidade local, a essência composta na figuração 

estabelecidos-outsiders. Santo Ofício e aliados que por formarem grupos cada vez mais 

coesos em seus interesses, reservam para si e seus participantes, as posições sociais com 

potencial de poder mais alto, em detrimento das vítimas excluídas destes níveis.

[...] sua maior coesão permite que esse grupo reserve para seus membros as 
posições sociais com potencialidade, poder mais elevado e de outro tipo, o 
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que vem reforçar sua coesão e excluir dessas posições os membros dos 
outros grupos. (ELIAS, 2000, p.22).

Os condenados, perdendo seus status e condições financeiras, mergulhados nas 

acusações da mesa, que oculta assim, no cerne do pretexto sacro-religioso da fé, a coerção, a 

condenação à tortura ou à morte, numa demonstração de força, poder e domínio, objetivando 

a assimilação dos bens do condenado. Não bastando a tortura ou a morte, a execração pública, 

deixava claro a severidade implacável a qualquer dissidência.

Conforme o processo civilizador, se voltássemos a época do Santo Ofício, 

poderíamos nos sentir horrorizados, principalmente pela selvageria e abusos, torturas nas 

“casas de tormentos” e suas técnicas bárbaras e sádicas persuasivas de confissão. Ao mesmo 

tempo poderíamos nos sentir atraídos por alguns costumes ou privilégios próprios da época. O 

suposto viajante do tempo encontraria no plano da legalidade muito do que consideramos, 

hoje, como incivilidade, e situações cujas sociedades, vistas na contemporaneidade como 

mais “primitivas”, ainda se utilizando de habitus - costumes semelhantes aos visualizados nas 

sociedades antigas da Europa ocidental. A respeito deste processo civilizatório nos afirma 

Elias,

[…] este conceito expressa a autoconsciência do Ocidente. Poderíamos 
inclusive afirmar: a consciência nacional. Ele resume tudo em que a 
sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a 
sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas ‘mais primitivas’. 
Com esse termo, a sociedade ocidental procura descrever em que constitui 
seu caráter especial e tudo aquilo de que se orgulha: o nível de sua 
tecnologia, a natureza de suas maneiras (costumes), o desenvolvimento de 
seu conhecimento científico ou visão de mundo, e muito mais. (ELIAS, 
1994, p. 23). 

Para Elias, as sociedades se desenvolvem seguindo uma direção no desenrolar da 

história humana. Vergonha e repugnância, outrora vistas como naturais, são na evolução do 

tempo, reprimidas e ocultadas no decorrer do convívio social. Desta forma, o tempo provoca 

mudanças partindo das relações entre a dinâmica psicológica, como as emoções ou 

sentimentos de repugnância e vergonha, conjuntamente à dinâmica social, especificadas em 

comportamentos tais como nas noções de refinamento e civilização.

O inquisidor tinha plenos poderes de investigador e juiz. O Santo Ofício, a mesa 

inquisitorial, tinham como prioridade provar a culpabilidade do acusado, persuadindo-o a 

confessar seu delito, seu pecado (auto acusação). Assim, diferente de outros tribunais, o crime 

cometido era considerado contra a fé católica, contra o próprio Deus. Por isso, a constante 
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necessidade de admoestações por parte do inquisidor, pela confissão do condenado para 

“libertação de sua alma”. 

[…]. Só obteremos uma compreensão mais profunda da estrutura da 
personalidade do indivíduo, e das mudanças históricas em sua modelação ao 
longo de sucessivas gerações, quando formos mais capazes de observar e 
analisar longas cadeias de gerações do que é possível hoje. Mas uma coisa já 
se tornou muito clara em nossos dias: a profundidade com que a 
estratificação, as pressões e tensões de nossa própria época penetram na 
estrutura da personalidade do indivíduo. (ELIAS, 1994, p. 272).

O desenvolvimento civilizador a longo prazo, as transformações na dinâmica social e 

sua relação com a estrutura da personalidade que forma o nosso capital cultural ou saber 

cultural, ou ainda, saber social incorporado, que se processa no decorrer temporal da história, 

transformando nossos pensamentos social e individual, transformando as sociedades atuais 

com um novo padrão de civilidade. Assim, os terrores da Santa Inquisição legalmente aceitas 

pela sociedade por 600 anos, hoje, nos causa asco, vergonha e repugnância, embora ainda 

hoje a violência e a barbárie ainda existam, o processo civilizador é contínuo, segue sua 

direção, talvez para uma sociedade mais pacífica, ou não, um mundo mais igualitário, ou não, 

mas mesmo que a humanidade não o planeje, o processo civilizador segue o seu curso rumo 

ao futuro.

3. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O PROCESSO CIVILIZADOR DE 
NORBERT ELIAS, EM RELAÇÃO À INQUISIÇÃO NO BRASIL/AMAZÔNIA.

Para se determinar a relevância desta pesquisa foi desenvolvido um estado da arte 

com o objetivo de identificar o volume de trabalhos relacionados a Visitação do Santo Ofício 

na Amazônia da era Pombalina, entre 1763 a 1769, e o processo civilizador, bem como o 

impacto sofrido pela sociedade oprimida, à época, por causa do rigor da ordem dos 

inquisidores.

Para levantar os dados se recorreu a repositórios institucionais ligados a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, identificando-se, 

dissertações e teses que abordassem assuntos relacionados à Visitação do Santo Ofício e o 

processo civilizador de Norbert Elias. 
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Para realizar esta pesquisa na biblioteca digital, se utilizou como parâmetro as 

seguintes palavras-chave: processo civilizador, Norbert Elias, visitação do santo ofício na 

Amazônia e inquisição na Amazônia, cujas palavras estivessem registradas no título e nas 

palavras chaves do trabalho.

 Com base nessas quatro palavras chaves foram encontradas 112 dissertações de 

mestrado com as seguintes informações:

Tabela 1: Dissertações relacionadas nas palavras-chaves

Palavra-chave Quantidade

Processo civilizador na Amazônia 30

Processo civilizador Norbert Elias 72

Visitação do Santo Ofício na Amazônia 2

Inquisição na Amazônia 8

Total 112
Fonte: o autor. 

No conjunto dessa obra, se destaca por sua relevância, atribuída pelo algoritmo da 

plataforma, o trabalho “Inquisição e poder: um comissário do Santo Ofício na “Amazônia” 

portuguesa (1745-1763)”, publicado 2015, fruto do mestrado em história na Universidade 

Federal do Amazonas, do pesquisador Thiago Gomes Bezerra, hospedado na plataforma 

TEDE UFAM, e com 65 downloads do texto original, até 21 de março de 2021.

Também foram encontradas 44 teses de doutorado, distribuídas por palavras-chaves, 

da seguinte maneira:
Tabela 2: Teses relacionadas nas palavras-chaves

Palavra-chave Quantidade

Processo civilizador na Amazônia 11

Processo civilizador Norbert Elias 33

Visitação do Santo Ofício na Amazônia 0

Inquisição na Amazônia 0

Total 44
Fonte: o autor. 

Nesse universo de teses, no âmbito da palavra-chave “Processo civilizador na 

Amazônia”, por ordem de relevância algorítmica da plataforma, se destaca a tese de 
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doutorado do pesquisador Daniel Borges Nava, do Programa de Pós-graduação em Ciências 

do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, com a tese “Governança socioambiental local 

dos grandes projetos de mineração na Amazônia Ocidental brasileira” realizada em 2019 e 

com 661 downloads na plataforma TEDE UFAM.

Também foram descobertos trabalhos por ralação temática, a partir do tema abordado 

na atual pesquisa. Sendo assim, encontramos os trabalhos:

Dissertação “Olhares inquisitoriais na Amazônia portuguesa: O Tribunal do Santo 

Ofício e o disciplinamento dos costumes (XVII-XIX)”, de 2010, realizado pela pesquisadora 

Maria Olindina Andrade de Oliveira, do Programa de Pós-graduação em História, da 

Universidade Federal do Amazonas. 

O trabalho de Oliveira (2010), trata da análise da ação do Santo Ofício na Amazônia 

portuguesa, observada à natureza dos delitos pelos quais a população da região foi levada à 

mesa inquisitorial. Oliveira, também destaca a atuação do Tribunal do Santo Ofício e sua 

cooperação com a política do Marquês de Pombal para região, partindo de estudos de 

processos inquisitoriais daqueles levados ao Tribunal, índios, negros e mestiços de 1763 a 

1773. 

No geral, Oliveira, descreve os principais delitos perante a visitação, a feitiçaria e 

práticas mágicas, bigamia, blasfêmia e sacrilégio. Privilegiou-se atentar para o caráter 

disciplinador da metrópole, buscando a compreensão do processo de institucionalização de 

normas e valores contemplados no devir das sociedades estudadas. Assim, a pesquisa não 

ficou restrita, apenas ao período da visitação, sendo visualizada desde os meados do século 

XVII.

Oliveira relata a necessidade de nova visão por parte dos historiadores concernente 

ao Santo Ofício no Pará de 1763 a 1773, pois, teria sido base à massiva repressão da 

inquisição ocorrida na primeira metade século XVIII. Assim, registra a real importância da 

inquisição. Máquina de coerção externa, corroborando com o processo de disciplinamento e 

civilização dos costumes das populações amazônicas implementadas na política de dominação 

do Marquês de Pombal.

Destaca-se também o trabalho desenvolvido por Carolina Batista de Souza, do 

programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Federal da Paraíba no ano de 

2013. Na dissertação “Processos descivilizadores: Norbert Elias e o problema da violência no 

mundo civilizado”, se destaca o problema da violência na perspectiva do processo civilizador 
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de Norbert Elias e almeja demonstrar os fundamentos na produção da noção de “processos 

descivilizadores”, lidando com as críticas à sociologia figuracional de Elias, sobretudo pelo 

questionamento dos acontecimentos de violência extrema na contemporaneidade como o 

holocausto na Alemanha.

Souza, Carolina Batista de, em seu trabalho, discute especificamente o problema do 

argumento da barbárie, acreditando que esta escolha, o desenvolvimento desta 

problematização específica, será capaz de elucidar e compreender a sociologia figuracional e 

sua perspectiva histórica. Desta forma, verifica-se que o processo civilizador de Norbert Elias, 

pode ser compreendido melhor e responde ao problema da manutenção da violência e dos 

casos históricos de irrupção da barbárie, como o caso do holocausto. Souza, parte de uma 

hipótese de que a teoria dos processos descivilizadores é o substrato teórico elaborado 

tardiamente para resolver tal problema. Souza, procura demonstrar como Elias e seu labor de 

mostrar uma sociologia científica do campo dos valores e da história, colocou o seu 

pensamento em uma posição ímpar do campo sociológico e traz um aporte importante para 

pesquisas sobre a violência na contemporaneidade.

Outro trabalho que se estabelece por sua temática relacionada ao objeto de uma nova 

pesquisa, é a dissertação “As letras humanas: os povos indígenas e o ensino da língua 

portuguesa na Amazônia Pombalina (1751-1763)”, desenvolvido em 2012 pelo pesquisador 

Jonas Araújo da Cunha, Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da 

Universidade Federal do Pará. 

Nesta pesquisa, podemos notar a relevância para o período da Visitação do Santo 

Ofício ao Pará (1763-1769), por corroborar como substrato de compreensão do poder 

impetrado pelo Marquês de Pombal à execução de um processo civilizatório ocidental no 

norte da colônia. Em sua dissertação - As Letras Humanas: os povos indígenas e o ensino da 

língua portuguesa na Amazônia Pombalina (1751-1763), Jonas Araújo da Cunha, promove 

sua pesquisa, voltando-se aos povos indígenas, habitantes do Vale do Amazonas no decorrer 

do período de colonização lusitana. Durante a denominada “Era Pombalina”, Portugal, 

tomando ciência de cartas e relatórios de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então 

governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão entre (1751-1759), o Governador denuncia o 

descaso das ordens missionárias e dos jesuítas com o ensino no Vale do Amazonas, sobretudo 

usando a língua geral, não se importando com o ensinamento da língua e da escrita do 

soberano da metrópole, a língua portuguesa.
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Cunha (2012, p. 7), citando o texto do Directório dos Índios, implementado pelo 

Marquês, que “o uso da língua portuguesa se constituía a base fundamental da civilidade”. 

Assim, Pombal atribui ao Estado português a missão de levar aos indígenas, o ensino das 

letras humanas nas Vilas, Povoações e Lugares do Vale do Amazonas, tarefa dada ao sucessor 

de Mendonça Furtado, Governador Manuel Bernardo de Mello e Castro (1759-1761).

O autor, apresenta-nos algumas evoluções do processo histórico do Velho Mundo, 

geradoras da projeção da autoimagem do europeu sobre as populações autóctones de seus 

domínios coloniais. 

Para muitos especialistas deste campo de pesquisa, a inserção das camadas 
populares no mundo da escrita e da leitura está muito relacionada aos 
grandes “abalos” políticos e culturais do Ocidente moderno, tais como a 
Renascença, as Reformas religiosas, as revoluções sociais europeias como a 
Revolução Inglesa e a Francesa. (CUNHA, 2012, p. 12). 

O autor, estabelecendo uma cronologia temporal das evoluções concebidas desde o 

século das luzes, indo até as evoluções escolares do século XIX, cada política educacional, 

estava convencida que o ensino da leitura é um meio de transformar os valores e os hábitos 

dos grupos sociais objetivados. Verifica-se que este “modus operandi” de domínio e 

desarticulação cultural foi a proposta pombalina para os originários da terra da parte norte da 

colônia.

Estando situada a pesquisa de Jonas Araújo Cunha, desde os primeiros anos do 

“chamado Período Pombalino” (1751-1777), concomitantemente com o período da Visitação 

do Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará (1763-1769), será de grande 

contribuição bibliográfica para fornecer elementos e novas variáveis para pesquisas futuras.

Desse modo, constatou-se que, embora haja uma correlação nas temáticas voltadas 

ao santo ofício, a visitação na Amazônia e o processo civilizador, não consta dentro desse 

universo uma pesquisa que relate a visitação do santo ofício na Amazônia, na era Pombalina a 

partir das implicações e as perspectivas do processo civilizador na visão de Norbert Elias. 

4 - ANALISE DO ARTIGO ELIAS PARA O PENSAMENTO SOCIAL E A 
COMPREENSÃO DA GÊNESE DO PROCESSO CIVILIZADOR OCIDENTAL NA 
AMAZÔNIA/AMAZONAS

A formação de uma gênese social na Amazônia e a própria existência da Amazônia 

Colonial Portuguesa quanto espaço geográfico, assim denominada no futuro, deu-se a partir 

de 1616. Pelo Tratado de Tordesilhas, esta região pertencia à Espanha. Durante a União 
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Ibérica, em que o rei de Espanha também reinava em Portugal, naturalistas, missões 

religiosas, viajantes, encontram grupos não indígenas, explorando os autóctones, 

escravizando-os. Primeiro, com as drogas do sertão e depois, sociedades amazônidas, em via 

de formação pela influência externa do alienígena invasor, sofreram o cativeiro e a 

dependência dos barracões de aviamento no ciclo da borracha.

 Na formação dessa sociedade amazônica, indígenas e mestiços, europeus, nordestinos, 

formadores do caboclo, amazônida, serão parte passiva das forças de coerção externa do 

colonizador no decorrer dos anos de conflitos, gerando controle e autocontrole dos indivíduos, 

alterando mudanças na estrutura das relações sociais- sociogênese, bem como transformações 

no habitus, na estrutura da personalidade dos indivíduos- psicogênese. Gláucio Matos, passa a 

pensar o processo civilizador ocidental na região a partir das contribuições da sociologia 

figuracional do sociólogo e filósofo Norbert Elias. Este teórico e sua vasta bibliografia 

lapidada pelos seus 93 anos de vida, deixa nas entrelinhas de suas obras aportes para 

explicação e compreensão da gênese social e contribuições relevantes, no esforço reflexivo de 

Matos, para somar à evolução do pensamento social na Amazônia.

Gláucio Matos, começa o artigo, descrevendo o processo de domínio e conhecimento 

da língua das etnias do litoral do Brasil, da Capitania de São Vicente até ao Alto Rio Negro, 

uma língua geral, criada pelos jesuítas, onde na Amazônia recebeu mudanças, alterou os 

vocábulos e foi denominada de nheêngatú. Para Matos, a língua original modificada, 

corromperá os valores, conceitos, signos e significados das percepções linguísticas das 

populações nativas, passando a absorver outros significados, impostos pelo colonizador com 

objetivo de civilizá-los.

Impondo a autoimagem de superioridade do velho mundo aos indígenas, vistos pelo 

colonizador como inferiores, bárbaros e primitivos. As novas regras impostas aos originários 

da terra, desenvolve a moldagem da segunda natureza desses povos, segundo Matos, 

moldando-os a partir do que se havia desenvolvido nas sociedades europeias. Evidenciadas, 

essas influências, pelos jesuítas, sobretudo pela catequese, uma educação institucionalizada. 

O autor, a respeito do Diretório, diz que foram medidas em forma de lei para civilizar 

os indígenas ao modelo ocidental, com pretexto de integrar os nativos ao Estado e libertá-los 

da espoliação, da escravidão e de seu estado de barbárie. O Diretório, continua Matos, 

desencadeia um processo civilizador pela coerção externa. Proíbe o uso da língua nativa ou 

língua geral, impondo a língua portuguesa, disfuncionaliza o Pajé e as moradias coletivas são 
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trocadas por “casas de brancos”. Utilizando-se da persuasão e da força, a gestão do Marquês, 

impõe ao autóctone à submissão à civilidade ocidental.

O Diretório decreta a erradicação da língua de grupos indígenas e da língua 
geral, porém não há êxito, pois até hoje é falada por vários grupos étnicos no 
Amazonas/Amazônia; incrementa a comercialização; disfuncionaliza o Pajé, 
e empodera os Diretores; fortalece o processo de individualização; 
incrementa o tempo produtivo no trabalho agrícola, diferentemente do tempo 
cíclico; avança na pacificação interna dos grupos indígenas e no processo de 
integração, estimula a miscigenação; convence as famílias deixarem a casa 
comum e a morarem em casa própria e muito mais. (MATOS, 202, p. 488).

Na obra do Padre João Daniel, O Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, 

1741 a 1757, narrando a barbárie, imposta pelo colonizador ao autóctone. O padre nos revela, 

também, o comportamento, costumes indígenas que os designou de brutos e domesticados. 

Aos brutos, fez observações de atos e comportamentos que deveriam ser eliminados para a 

existência da boa convivência com os não indígenas, e na concepção de civilizá-los. 

O Diretório dos Índios, para Gláucio Matos, foi elaborado em forma de lei na 

Amazônia, promovendo fortemente, à luz de Elias (1994), as transformações, evoluções na 

estrutura da sociedade e das relações sociais – sociogênese, e das mudanças no 

comportamento e na estrutura da personalidade - psicogênese, de grupos indígenas, habitantes 

da região, aderindo ao modelo ocidental civilizatório. 

Os indígenas do Alto Rio Negro, Matos (2020, p. 497), além de mais de 2 séculos e 

meio de contatos do colonizador: viajantes, exploradores, missionários ou militares, 

responsáveis pela impressão de traços civilizatórios sobre estes autóctones desta região, 

otimizados pela criação da Prefeitura Apostólica do Rio Negro, promovendo o Ciclo 

Salesiano e sua obra social, são epistêmicamente observadas por Matos, nas entrelinhas 

eliasianas, importante na construção do habitus e da segunda natureza dos nativos ao 

absorverem os preceitos civilizadores ao padrão ocidental. 

O artigo de Gláucio Matos demonstra o potencial civilizador ocidental dos Salesianos, 

batalhões deles, levaram às localidades do Alto Rio Negro, escolas agrícolas, oficinas de 

carpintaria, alfaiataria, mecânica, sapataria, destacando a formação indígena em alinhamento 

da nação brasileira e voltado ao trabalho. Corroborando com Norbert Elias, a gênese das 

profissões no Rio Negro, imbuídas de conformidades civilizacionais, em que o indígena faz 

uso do relógio, contrapondo o tempo cíclico da natureza.
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Gláucio Matos, evidencia o processo civilizador europeu em todos os países 

amazônicos. E observa na Amazônia um processo iniciado intencionalmente e, depois, 

seguida da força contínua do tempo e da história, sempre norteado pela sociologia 

figuracional de Norbert Elias

O Brasil, conforme Matos, teve sua evolução política e de governo como Estado e não 

Nação indígena. Houve a pacificação interna ameríndia pela persuasão e pela força. Mesmo 

sendo o patrimônio cultural, material ou imaterial, objeto das matrizes envolvidas, europeu, 

indígena e africana, o Brasil se encheu da formalização do padrão civilizatório ocidental, boas 

maneiras, controle e autocontrole das emoções e o sentimento de vergonha. Corroborando 

com Elias, Gláucio Matos, explica o processo civilizador ocidental na Amazônia, a força que 

o faz evoluir, a partir da compreensão de processo social, que segundo Elias (2006), refere-se 

às transformações amplas, contínuas, de longa duração, de configurações, produto do ser 

humano, em duas direções opostas, uma de ascensão e a outra no caráter de um declínio, não 

se importando em ser bom ou ruim. 

Gláucio Matos, insere no pensamento amazônico, a teoria figuracional Eliasiana, 

partindo da penetração colonizadora no continente amazônico, no decorrer do processo 

histórico, sua supremacia de coerção externa, produzindo mudanças profundas, evolução na 

estrutura dessas sociedades e suas relações sociais - sociogênese das populações amazônidas, 

apoiando-se ao aporte teórico de Norbert Elias, o processo civilizador ocidental, contínuo e 

incrementado através dos séculos, pelo controle e autocontrole, executando transformações na 

estrutura da personalidade dos indivíduos, alterando o habitus desses povos - psicogênese da 

evolução do processo civilizador ocidental das sociedades autóctones e as demais populações 

da Amazônia.

Na observação epistêmica de Gláucio Matos, a Amazônia/Amazonas, sua concepção 

de espaço geográfico e humano, constituída no decorrer de sua história de conflitos 

provocados pelo embate entre as populações autóctones e o invasor colonial europeu, 

desencadeando um processo civilizador ocidental, contínuo, de longa duração, produzindo 

mudanças profundas na estrutura social e das inter-relações entre os indivíduos. Formando 

assim, a sociogênese das populações amazônidas. Estas mudanças na estrutura dessas 

sociedades impostas pela máquina coercitiva externa do Estado lusitano, e futuramente, do 

próprio Estado Nacional brasileiro, levou ao controle e autocontrole dos indivíduos, 
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promovendo pelo tempo histórico, alterações na estrutura da personalidade do indivíduo 

amazônida, modificando o habitus, produzindo a psicogênese dos habitantes desta região.

Matos, observando a criação da língua geral dos jesuítas, e a sua disseminação na 

Amazônia, nheêngatú, passando pelo Diretório dos Índios, também a narrativa de religiosos e 

exploradores. Agora, já em tempos mais recentes, discorre sobre o Ciclo Salesiano e a 

educação indígena no Alto Rio Negro. Todas essas abordagens são visualizadas por Gláucio 

Matos sob a lente eliasiana e o processo civilizador ocidental.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Igreja com o pretexto de salvaguardar os valores morais, sacros e de fortalecimento 

do Catolicismo Romano, passou a dispensar penalidades àqueles que de alguma forma fossem 

contrários à ordem estabelecida de anos de tradições e poder de força eclesiástica. Assim, 600 

anos de tortura, dor e perseguição ocorreram na Europa e nos domínios coloniais de suas 

possessões além-mar. 

A Visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará (1763-1769), chega 

à Amazônia Colonial a partir de um plano de dominação das populações do norte da Colônia, 

implementado pelo Marquês de Pombal. Acionando, mesmo sem o conhecimento do 

Marquês, um processo civilizador com profundas mudanças na estrutura da psicogênese e da 

sociogênese dessas populações. A contextualização histórica de séculos de inquisição, 

juntamente ao processo de inquisição tardia, deflagrada pelo Primeiro Ministro do rei de 

Portugal, D. José, passa a influenciar a vida destas populações pela coerção e o medo. 

Pombal, destrói o poder inquisitorial em Portugal e desarticula o poder das missões religiosas 

na Amazônia, sobretudo, expulsando os jesuítas da região. 

Esta revisão bibliográfica de autores de dissertações, teses e a análise do artigo de 

Gláucio Matos, promoveu uma importante fonte de aportes para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Gláucio Matos, não faz apologia ao pensamento europeu, nem a fatores que levaram a 

visão etnocêntrica e dominadora do velho mundo. Mas, apoiando-se em Elias, observa que os 

internos, salesianos, sofrem coerção externa e autocontrole, trazendo ao entendimento a 

dicotomia, herança cartesiana, “o controle do corpo e da mente”. Para Matos, seguindo Elias, 

o processo civilizador é contínuo e de longa duração, na Amazônia tem evidências de ter sido 
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acionado de forma intencional. Aquilo que planejamos hoje, segundo Matos, demonstra que 

estamos em um processo social em plena execução. Não há um único indivíduo que consiga 

mudar o rumo desse processo.

Matos, faz referência aos demais teóricos europeus que já trouxeram alguma 

colaboração no entendimento da Amazônia. Porém, vê em Norbert Elias e suas configurações 

sociológicas do processo civilizador ocidental, capaz de somar de forma ímpar, a partir de 

uma epistemologia, visualizada nas entrelinhas da vasta bibliografia eliasiana, edificando uma 

pertinente e importante contribuição na construção do Pensamento Social na Amazônia.

Não obstante, no contexto da busca do conhecimento de trabalhos que promova uma 

contribuição da Visitação do Santo Ofício na Amazônia, sobre o olhar da sociologia 

figuracional de Norbert Elias, ainda é uma lacuna que nos deixa à vontade para explorar este 

autor e sua rica e vasta bibliografia de seus 93 anos de vida, para entendermos o processo 

civilizador e suas implicações no decorrer da Visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Pará 

na “Era Pombalina”.
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RESUMO 

 

Este artigo analisa o consumo e as ações de responsabilidade social, no varejo da Bemol no 

Amazonas, mediadas pelas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação –TDCI, 

durante a pandemia do Coronavírus. Tendo como base teórica a sociologia figuracional de 

Norbert Elias, e a Cartografia como proposta metodológica, combinada com a netnografia, o 

estudo de caso e a pesquisa bibliográfica e documental. O resultado da análise identificou nessa 

figuração a interação dos processos civilizador e tecnicista, além de relações de poder, 

solidariedade e compadrio.   

 

 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação. Consumo. Ações 

de responsabilidade social,  Bemol e Pandemia do Coronavírus.  

 

 

 

 

 

 
1  Mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. E-mail: karinagtds@hotmail.com. Autora 
2  Mestra em Ciências da Comunicação pela UFAM. E-mail: jornalistapedagoga@gmail.com.  Autora. 
3  Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Dom Bosco. E-mail: jfbarretojunior@hotmail.com. Coautor 

mailto:karinagtds@hotmail.com
mailto:jornalistapedagoga@gmail.com
mailto:jfbarretojunior@hotmail.com


2 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

Abstract 

 

 

This article analyzes consumption and the social responsibility actions in retail Bemol in 

Amazonas, mediated by Digital Technologies of Communication and Information –TDCI, 

during the Coronavirus pandemic. With the theoretical basis of the figurational sociology of 

Norbert Elias, and Cartography as a methodological proposal, combined with netnography, case 

study and bibliographical and documentary research. The result of the analysis identified in this 

figuration the interaction of civilizing and technicist processes, in addition to power relations, 

solidarity and cronyism.   

 

Keywords: Digital Communication and Information Technologies. Consumption. Social 

responsibility actions. Bemol and Coronavirus Pandemic. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O paradigma do ganho exclusivamente pautado no econômico, hoje cede lugar a uma 

dimensão mais sistêmica que inclui uma incorporação do social e do ambiental, como parte do 

desenvolvimento sustentável e da manutenção dos negócios das empresas em um momento de 

instabilidade e incertezas. Por isso, as empresas passam a utilizar estratégias que valorizam as 

práticas responsáveis, o capital social e a validação pública, utilizando ações de consumo 

consciente. Tendo como panorama deste contexto antes de tudo o conhecimento sobre as 

Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação-TDCI e a sua influência na sociedade do 

consumo.  O que remete também sobre este tema, quando se entende o espaço das 

comunicações por redes de computação que se obtêm um mar de informações, no qual é 

responsável por uma nova forma de agirmos, de conhecer e de pensarmos sobre o mundo em 

uma sociedade contemporânea A fim de compreender o processo histórico e transformador na 

sociedade, recorremos a sociologia figuracional de Norbert Elias por ser linha de estudo 

abrangente que vai da filosofia à psicologia / Freud, tendo como tema, entre outros, o processo 

de tecnização e o processo civilizador, ambos não planejados de longo tempo, que surgem do 

entrelaçar, da conjunção, da cooperação e confrontação.  

Por entender que as redes dos seres humanos são interdependentes e não estáticas, e 

mesmo assim essas redes são bem estruturadas problematizamos a ideia da sociedade do 
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consumo e suas relações socioeconômicas entre o homem e o meio ambiente, recorremos 

também aos autores: Bauman (2008) , Canclini  ( 2008), Castells ( 2005), Sodré  ( 2002) e 

Kotler (  2017).  

Pensar a sociedade do conhecimento a partir da quantidade a qualidade e a velocidade 

das informações, faz-se necessário para que se perceba a produção do discurso do consumo 

sustentável, alinhado a um público cada vez mais diversificado e que exige das marcas uma 

postura empresarial responsável por meio de um desenvolvimento social e econômico.  

Tendo como proposta metodológica  a cartografia com base na filosofia de Deleuza e 

Guattari, método comparado a um mapa que possui múltiplas entrada e pode ser transitado 

livremente em um terreno que sempre pode estar sofrendo modificações. O que vem de 

encontro com a temática proposta neste artigo onde as inquietações que permeiam este trabalho 

surgiram de um conjunto de reflexões e atitudes pessoais e profissionais possibilitadas por 

vivências consideradas sine qua non para um crescimento como sujeito em uma sociedade 

marcada por contínuas transformações. A cartografia foi combinando com o estudo de caso a 

pesquisa bibliográfica e documental, tendo como análise cultural e mercadológica a observação 

participativa de caráter netnográfico com foco em uma marca amazonense, líder no segmento 

de varejo. A fim de compreender suas estratégias mercadológicas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus foram observadas nas mídias sociais da Bemol – Instagran e 

Facebook - a repercussão das ações sociais da empresa em dois momentos da pandemia: no 

mês de março de 2020, logo após o decretado do Governo do Amazonas para o fechamento do 

comércio e durante o colapso da saúde do Amazonas causada pela pandemia do Coronavírus e 

que culminou na falta de oxigênio nos hospitais em janeiro de 2021.  Nosso estudo também 

buscou em matérias de portais regionais notícias e comentários de internautas as repercussões 

das ações mercadológicas da empresa.  E o que podemos compreender nesse estudo foram a 

que as interdependências funcionais são o ponto chave do varejo no Amazonas, as interações 

dos processos civilizador e tecnicista, são demonstradas nas atitudes inclusiva e social da Bemol 

e que aumentam seu prestígio e confiança junto ao consumidor e consequentemente fortalecem 

o seu valor de marca.  
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2-SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Vivemos um novo período na história. Um progresso alcançado em razão do 

desenvolvimento científico e baseado na importância obtida pela tecnologia. Graças aos 

avanços nessas áreas que presenciamos um acelerado crescimento de novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, mais atualmente as Tecnologias Digitais de Comunicação e 

Informação –TDCI que aliadas à produção constituem elementos sine qua non para a atividade 

econômica mundial. 

A Revolução Tecnológica é um processo sem volta, que coloca o mundo inteiro num 

grande mercado de “trocas”, sejam elas técnicas, comerciais, financeiras ou culturais.  

Vários são os conceitos que buscam definir essa nova realidade, como por exemplo, 

“sociedade de informação” e ou “sociedade do conhecimento”  

O conceito de “sociedade de informação” tem origem em 1973 quando o sociólogo   

Daniel Bell introduziu o termo em sua obra “O advento da sociedade pós-industrial”. De acordo 

com Sally Burch o autor formula, nesta obra, que o eixo principal da sociedade é o 

conhecimento teórico, advertindo “que os serviços baseados no conhecimento terão de se 

converter na estrutura central da nova economia e de uma sociedade sustentada na informação, 

onde as ideologias serão supérfluas”.  Mas é nos anos 90 que o termo ganha força sob a ótica 

de uma globalização neoliberal em busca de acelerar a construção e consolidação de um 

mercado mundial aberto e autorregulado. 

Quanto ao termo sociedade do conhecimento, utilizado, sobretudo, no meio acadêmico, 

este surgiu no fim da década de 90 em oposição ao termo sociedade de informação. Segundo 

Abdul Waheed Khan (subdiretor-geral da UNESCO para Comunicação e Informação), apud 

Sally Burch em "Sociedade da Informação/Sociedade do Conhecimento" -  texto extraído do 

livro Desafios de Palavras: Enfoques Multiculturais sobre as Sociedades da Informação: 

 

 A Sociedade da Informação é a pedra angular das sociedades do conhecimento.                                                                                                          

O conceito de “sociedade da informação”, a meu ver, está relacionado à ideia da                                                                                                                                                                                                                                              

“inovação tecnológica”, enquanto o conceito de “sociedades do conhecimento”       

inclui uma dimensão de transformação social, cultural, econômica, política e 
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institucional, assim como uma perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento. O 

conceito de “sociedades do conhecimento” é preferível ao da “sociedade da 

informação” já que expressa melhor a complexidade e o dinamismo das mudanças 

que estão ocorrendo. (...) o conhecimento em questão não só é importante para o 

crescimento econômico, mas também para fortalecer e desenvolver todos os setores 

da sociedade (KHAN, 2003apud BURCH, 2005, p.3). 

 

Castells (2005) define a sociedade da informação como um período histórico 

caraterizado por uma revolução tecnológica, movida pelas tecnologias digitais de informação e 

de comunicação. O seu funcionamento advém de uma estrutura social em rede, que envolve 

todos os âmbitos da atividade humana, numa interdependência multidimensional, que depende 

dos valores e dos interesses subjacentes em cada país e organização. Para o autor, é a partir da 

informação que o sistema capitalista contemporâneo se reinventou.     

Em sua obra Sociedade em Rede, Castells nos ajuda a entender como funciona essa 

figuração social mediada pela internet, também chamada de Sociedade em Rede:  uma rede é 

feita por um conjunto de nós, que são elementos que se comunicam entre si. Os nós podem 

ser as pessoas que ligadas umas às outras formam uma rede social. Outro exemplo seriam os 

sites que são um nó de vários nós e a Internet, consequentemente, uma rede de rede 

(BRANDÃO, 2018). 

Além disso, as fronteiras das redes são delimitadas pela conexão entre os nós e, como 

essas conexões podem ser criadas ou eliminadas a qualquer momento, a sua forma vive em 

constante mutação. As redes não se limitam por barreiras do plano “real”, como as fronteiras 

entre países ou estados. Em uma sociedade em rede o poder é exercido a partir de redes e graças 

a isso, a economia também segue essa mesma lógica. Segundo Castells ( 2005), o modelo de 

rede se adapta bem às configurações do que ele próprio classifica como “capitalismo 

informacional”: a circulação da informação é rápida e dinâmica, e graças a essa velocidade, 

novidades estão presentes o tempo todo, tornando a instabilidade constante o padrão do 

mercado. O controle das informações que quase sempre foi visto como um problema de 

segurança, hoje, em pleno século XXI, se torna uma das preocupações fundamentais de Estados, 

corporações e indivíduos. É a partir da informação que o sistema capitalista contemporâneo se 

organiza.   Essa figuração social da sociedade em rede dialoga com o conceito de sociedade 
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dos indivíduos de Norbert Elias que parte do princípio de que a sociedade é uma contínua 

interação entre a parte e o todo, que estão permanentemente se modificando em um processo 

dinâmico, de transformação. Estas sociedades são complexas e abertas, sua ordem não é uma 

substância fora dos indivíduos (ELIAS, 1994). 

 

3-AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, 

INTERNET E A SOCIEDADE EM REDE 

 

Pensar sobre a sociedade como uma Sociedade da Informação/Sociedade do 

Conhecimento tendo a sua chegada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e de que 

diversos aspectos da vida das pessoas passaram por mudanças. Em vez de buscar insumo mais 

em conta, como acontecia na sociedade industrial, agora se faz a busca por informação em 

consequência dos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações.   

O que fez consequentemente aumentar a quantidade e a qualidade e a velocidade das 

informações, com estas novas tecnologias as chamadas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Citam-se como exemplo, quando se vê algum programa de televisão ou quando 

se utiliza o computador, aliás, acredita-se este ser o cerne da revolução da Tecnologia da 

Informação.  Com esta ferramenta se obtêm a informação e o conhecimento, o que por tabela 

fazem parte do desenvolvimento de qualquer país. Por desenvolver as potências econômicas e 

políticas. 

Com várias revoluções que aconteceram dentro da Era Informação/ Era do 

Conhecimento, surge então as tecnologias com a presença digital, o que vem de encontro com 

o surgimento da internet e dispositivos móveis – tablete e smartphone, fazendo assim surgir as 

Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação- TDCI (MARINHO E LOBATO,2008). E 

consequentemente a Era da Informação acaba sendo chamada também de Era Digital ou Era 

Tecnológica. 

Podemos dizer que com toda efervescência por inovação tecnológica, a internet, se deu 

início através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de 

defesa norte-americano (DoD), para fins militares. Depois surgiu a ARPANET (1969) 
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expandindo os nós da rede para as universidades americanas. E na década 80 a internet ganha 

o mundo.  

Assim, surgem as redes sociais que antes eram feitas através dos diálogos face a face 

com muitas pessoas ou poucas pessoas. Começa-se a se utilizar a mídia social (interação 

interpessoal no meio eletrônico), mais especificamente usufruindo das redes sociais na internet. 

 Sodré (2002) aponta de que a sociedade é cada vez mais estruturada por um processo 

de midiatização virtual. 

Isso nos leva ao entendimento de que a nossa capacidade de reconhecer a localização 

espacial do corpo está sendo invadida por uma sensorialidade artificial por meio da 

tecnointeração, a exemplo de campanhas publicitarias divulgadas por meio da mídia digital 

(banners em sites, anúncios pagos feito através das redes sociais- Facebook), está mediando 

com a sensorialidade biológica (audição, tato e visão). “Já é lugar-comum afirmar que o 

desenvolvimento dos sistemas e das redes de comunicação transforma radicalmente a vida do 

homem contemporâneo, tanto nas relações de trabalho quanto nas de sociabilização e lazer” 

(SODRÉ, 2002, p.15).  

Como diz Sodré e por Castells as redes são e serão os componentes fundamentais das 

organizações. E são capazes de formar-se e expandir-se por todas as avenidas e becos da 

economia global porque contam com o poder da informação propiciado pelo novo paradigma 

tecnológico (CASTELLS, 2005, p.225).  

O que vem de encontro com o pensamento de Norbert Elias, quando em seus estudos 

sobre a sociedade diz que os indivíduos não são seres estáticos e coordenados apenas por uma 

pessoa ou por uma instituição. E sim baseadas nas disposições básicas ou necessidades que são 

guiadas uns para os outros e unidos uns aos outros da mais diversa forma, enfim, está sempre 

em transformação, o que traz mudanças de comportamentos (ELIAS, 1994). 

 Com as TDCIs surge a internet o que trouxe as mídias sociais digitais, que fazem parte 

desta forma de transformação no cotidiano das pessoas, e que as essas mesmas precisam para 

que tenham controle, autocontrole em suas relações individuais e sociais. Com a chegada cada 

vez mais de novas tecnologias, o que tende a trazer novos signos e consequentemente, novos 

significados para que possamos usufruir destes objetos, o que acaba modificando de certa 
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maneira a cultura da sociedade. No mundo on-line, as mídias sociais redefiniram o modo como 

as pessoas interagem entre si, permitindo que desenvolvam relacionamentos sem barreiras 

geográficas e demográficas. O que fez com as marcas, precisassem entender para além da 

produção e sim compreender qual a sua relação com a sociedade e qual o impacto que trará para 

as pessoas e como se dará circulação da mensagem do produto. 

Com as mudanças tecnológicas da comunicação que afetam toda a cultura, política, 

econômica, isto atingi o modo de viver do homem.  A cada mudança tecnológicas como 

aconteceu na Revolução Industrial, na Informação e na Cybercultura modifica a sua aldeia ou 

forma uma nova aldeia graças a eletricidade houve a redução do tempo e do espaço 

(POLISTCHUK; TRINTA, 2003). 

 

4- O CONSUMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O processo de globalização e a velocidade das inovações tecnológicas apontam novos 

caminhos para as empresas conquistarem espaço no mercado e tornarem-se desejo de 

consumidores cada vez mais conectados à internet, ativos e exigentes com as marcas que 

consomem. Um processo que começou na década de 80 no Consenso de Whashington quando 

a economia passou a ser global e o Estado cede poder a “mão invisível” do mercado. 

(OLIVEIRA, 2011). Dessa forma as empresas passam a dar ênfase aos valores simbólicos da 

marca em detrimento do produto e o consumidor passa a ser o centro das decisões de marketing. 

As empresas passam a adotar práticas de gestão mais éticas e transparentes. O discurso da 

sustentabilidade passa a ocupar posição importante da comunicação das marcas. Conceito 

criado a partir da década de 90 na Conferência das Nações para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Eco 92 que promove o desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

Nesse contexto as empresas observam consumidores transformando-se em seres 

humanos plenos com mente, coração e espírito ((KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 

2017) 

 A partir dessas premissas podemos entender que na sociedade contemporânea, também 

denominada de Sociedade do Consumo, segundo Bauman (2008) o consumo está ligado a 
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construção das identidades, ao sentimento de pertencimento a uma comunidade.   O consumo 

está ligado à valores simbólicos que as marcas representam por meio da publicidade. Quando 

consumimos não estamos apenas adquirindo produtos e serviços, estamos partilhando 

experiência e criando relações com pessoas e grupos de dentro e fora de nossa rede de 

relacionamento. 

 Podemos entender as práticas de consumo também como exercício de cidadania, num 

sentido que vai além dos direitos e deveres, mas da possibilidade de consumidores autônomos 

e livres para tomar suas próprias decisões. Canclini (2008) faz essa articulação entre 

Consumidores e Cidadão quando analisa as práticas socioculturais que dão sentido de 

pertencimento e respeito as diferenças. Os consumidores na contemporaneidade tendem a 

valorizar a inclusão social que pode se manifestar na forma de comércio justo, diversidade no 

emprego, ou seja, práticas que abraçam as diferenças humanas de gênero, etnia e status 

econômico. 

 Conforme (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017) a conectividade 

transformou as relações do consumidor com as marcas, o que antes era mais vertical, onde os 

consumidores eram facilmente influenciados por campanhas de marketing. No momento 

presente a relação consumidor – marca é horizontal, ou seja, os consumidores acreditam mais 

no fator social (amigos, família, seguidores do Facebook e do Twitter) do que nas comunicações 

de marketing. A maioria pede conselhos a estranhos nas mídias sociais e confia neles mais do 

que nas opiniões advindas da publicidade e de especialistas.  Nesse contexto, os consumidores 

deixaram de ser meros alvos e passam a ser considerados, parte do processo. Ao tomar decisões 

de compra, os consumidores em geral têm sido impelidos pela preferência individual e por um 

desejo de conformidade social. O nível de importância de cada um desses dois fatores varia de 

pessoa para pessoa e também entre os setores e as categorias. Dada a conectividade em que 

vivem atualmente, o peso da conformidade social está aumentando de forma generalizada. Os 

consumidores se importam cada vez mais com as opiniões dos outros. Eles também 

compartilham suas opiniões e compilam enormes acervos de avaliações.  A internet, sobretudo 

a mídia social, facilitou essa grande mudança fornecendo as plataformas e as ferramentas. A 

conectividade móvel permite aos consumidores acessar a sabedoria das multidões e tomar 
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melhores decisões de compra. Maioria das decisões de compra pessoais serão essencialmente 

decisões sociais. (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Para dialogar com esse 

consumidor as marcas precisam revelar seu caráter autêntico e seu verdadeiro valor. 

Sabemos que o grande desafio das organizações públicas e privadas na 

contemporaneidade é estabelecer o equilíbrio entre o consumo e o meio ambiente. Para Elias 

(1993) tanto o desenvolvimento da tecnologia quanto o processo civilizador são processos que 

requer longa duração e estão longe de serem realizadas de maneira harmônica (mesmo que 

sejam planejadas) quando envolvem as articulações de pessoas e grupos de interesse serão 

sempre fruto de tensões entre múltiplas configurações (GEBARA, 2005).  

No cenário atual da Pandemia do Coronavírus essas tensões são evidentes. Entre grupos 

que querem a abertura do comércio com ameaças de demissões e grupos que priorizam o 

isolamento social para o controle da Covid 19, e nessa configuração vimos empresas com 

posturas aliadas aos novos paradigmas do desenvolvimento sustentável com ênfase na 

responsabilidade social, um dos pilares dessa nova ordem. É o que analisaremos a seguir.  

 

5-ANÁLISE DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA BEMOL 

MEDIADAS PELAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID 19. 

 

A escolha do Grupo Empresarial Bemol se deu primeiro pela relevância da empresa no 

Amazonas como líder no segmento de varejo no Estado e segundo pelo pioneirismo do uso das 

TDCIs nos negócios da empresa. Foi uma das primeiras, no segmento, a criar um site de vendas 

pela internet.   

A empresa foi fundada em 1942, está presente na Amazônia Ocidental com 26 lojas 

físicas que comercializam móveis, eletroeletrônicos, brinquedos, material de construção e 

etc..18 drogarias, 19 loterias e 3 centros de distribuição localizados em Manaus, Porto Velho, 

Boa Vista e Rio Branco. Conta com cerca de 3.500 colaboradores. Possui uma loja online onde 

são comercializados os mesmos produtos oferecidos pelas lojas físicas. 
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A marca Bemol tem presença online no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e 

Linkedin. Além de um blog que reúne dicas para os seus produtos, receitas, vídeos e 

informações que orientam o cliente sobre o melhor aproveitamento de uso dos produtos. Possui 

também aplicativo para compras pelo celular. Sua conduta empresarial é norteada por um 

código de ética disponível em seu site para consulta online 24 horas. 

No dia 16 de março de 2020 o Governo do Estado do Amazonas, decreta o fechamento 

do comércio no Estado em conformidade com as medidas de segurança da Organização 

Mundial da Saúde - OMS, ficando permitido abrir somente serviços essenciais como: 

supermercados, drogarias, hospitais etc. Percebendo o impacto das medidas restritivas na 

economia da cidade,  e nos negócios da empresa a primeira medida foi acrescentar ao seu mix 

de produtos a venda de cestas básicas através das plataformas digitais de venda: site, aplicativos, 

e mídias sociais com a possibilidade de parcelamento no Cartão da Loja, oferecendo uma 

alternativa de compra aos clientes da loja que naquele momento estavam sem renda e sem 

limites no cartão de crédito e precisavam suprir suas necessidades básicas.Com isso a empresa 

intensificou seus canais de venda online,  gerou fluxo de vendas e evitou a demissão de 

funcionários que passaram a atender os clientes de forma remota. Para manter as medidas de 

segurança a empresa expandiu seu sistema de entregas e fortaleceu canais tradicionais como as 

televendas, para compras de remédios e itens da loja, orientando as pessoas a não saírem de 

casa e e utilizarem os canais de compra e vendas disponíveis na internet.   

Nessas duas ações podemos perceber a interação entre os processos de tecnização e o 

processor civilizador que de acordo com  Elias ( 1993)  são ambos processos não planejados de 

longo termo, sem objetivo a longo prazo. Eles são não planejados, tendo em vista que surgem 

do entrelaçar, da conjunção, da cooperação e confrontação de muitas atividades planejadas. 

De um lado temos o processo da vida mediada pelas tecnologias digitais que já estavam 

em curso e diante da Pandemia esses processos foram acelerados. Uma vez que os processos 

tecnológicos evoluem para melhorar a vida das pessoas, eles também favorecem aqueles com 

poder para financiar o acesso a essas tecnologias, em detrimento da grande maioria das pessoas 

destituídas deste poder. A Pandemia nessa e em outras figurações evidenciou essa realidade de 

desigualdade entre as pessoas destituídas de acesso à tecnologia.  
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O processo civilizador que podemos perceber nesta figuração é o de autocontrole das 

pessoas em isolarem-se não só para se proteger, como para proteger o outro. E o uso das 

tecnologias nesse processo é imprescindível. 

Outra ação de impacto social da Bemol foi a doação de 1 mil colchões à Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos e Cidadania do Estado que acolhia moradores de rua, numa tentativa 

de evitar o contágio de grupos vulneráveis. Além dos colchões a empresa doou estoques de 

máscaras e do medicamento de Hidroxicloroquina para as pesquisas da Fundação de Medicina 

Tropical do Amazonas, que na época liderava estudos sobre o uso do medicamento no combate 

ao Coronavírus (ACRÍTICA, 2020). Nessa figuração podemos perceber as relações de poder.  

Segundo Elias, o poder é um atributo das relações sociais, é um fruto do contato entre os 

indivíduos e das suas ações a todo instante, sejam elas no trabalho, na família, na escola etc...   

e que assume diversas formas (GEBARA e LUCENA, 2005).  Ou seja, há grupos ou indivíduos 

que “podem reter ou monopolizar aquilo que os outros necessitam”, no caso a Bemol possui os 

colchões que os moradores de rua necessitam. Quanto maior a necessidades dos grupos 

vulneráveis à Covid, maior é a proporção de poder da Bemol” (ELIAS, 1994 apud GEBARA: 

LUCENA, 2005) |E essa relação de poder da Bemol em relação aos moradores de rua se 

converte em poder simbólico, isto é, em prestígio e confiança diante da sociedade amazonense. 

Em janeiro de 2021 o Amazonas enfrentou a segunda e mais grave onda de contágio 

pelo Coronavírus, desencadeando um colapso na saúde com a falta de oxigênio e leitos em 

hospitais. A Bemol, com sua experiência de logística como uma das maiores lojas de 

departamento da região, mobilizou outras empresas parceiras com acesso à capital para a 

entrega gratuita de cilindros de oxigênio às pessoas que ficaram desassistidas de atendimento 

em hospitais. Além de também participar ativamente junto à artistas e influenciadores digitais 

na arrecadação de alimentos e entrega as populações mais pobres. Essa figuração entre a Bemol 

e empresas parceiras nos mostra uma relação que vai além da relação comercial, num momento 
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tenso como o vivido pelo Amazonas essa teia de interdependência funcional4 se transforma em 

uma rede de solidariedade. 

Em março de 2021 a empresa promoveu uma live beneficente no Facebook e no canal 

oficial do Youtube da Bemol com a cantora Maria Gadú e a ex BB Thelminha, em apoio às 

comunidades vulneráveis, entre eles os povos indígenas. A arrecadação incentivada durante a 

live e recolhida via PIX pela Aliança COVID Amazonas e também por meio de lista de 

presentes no site da Bemol e televendas da rede no telefone 0800. O evento contou com o 

patrocínio e apoio de grandes empresas e marcas como Motorola, Electrolux e Panasonic entre 

outras. 

 

Sempre tivemos o compromisso com a Amazônia e com os povos dessa terra. 

Depois de uma reunião com algumas instituições que estão trabalhando para 

arrecadar cestas básicas, oxigênio, e outros materiais necessários, percebemos que o 

melhor caminho era a união. Nos reunimos em tempo record com os parceiros e 

construímos esse projeto que vai ajudar tanta gente! , disse o presidente da Bemol, 

Denis Minev (FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, 2021) 

. 

 

 

A ação chamada Aliança Covid Amazonas contou com 120 parceiros entre 

organizações, instituições, empresas e doadores individuais, um esforço coletivo que beneficiou 

mais de 400 mil pessoas, em 52 municípios do Amazonas. De abril de 2020. Até março de 2021 

foram mais de 8 mil comunidades, aldeias e bairros em Manaus atendidos com ações que vão 

de teles saúde e capacitação de agentes comunitários à entrega de alimentos, kits de higiene, 

EPIs ambulâncias, equipamentos e insumos hospitalares.  

Nessa figuração social grupos de diferentes segmentos: empresas, artistas,  

influenciadores digitais e os doadores individuais  tornam-se iguais ao compartilharem o 

mesmo objetivo, numa clara relação de poder econômico e simbólico. Econômico pois 

disponibilizam recursos financeiros e tecnológicos para a realização do evento e o poder 

 
4 Teias de interdependência são relações sociais em que os indivíduos seguem regras de comportamento e 

realizam trocas variadas. Essas teias são exemplificadas por Elias como uma dança, sendo os passos o habitus. 

Se um indivíduo erra um passo ou muda o planejado, interfere no decorrer da dança. Fonte: (SILVA, 2019)  
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simbólico que é o prestígio e a  reputação desses grupos que influenciaram os doadores 

individuais a  engajarem-se no projeto. 

As ações de responsabilidade social da Bemol em sintonia com os novos paradigmas do 

mercado do século XXI que conforme (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). 

precisam “embarcar na mudança para um cenário de negócios mais horizontal, inclusivo e 

social”. A mídia social elimina barreiras geográficas e demográficas, permitindo as pessoas se 

conectarem e comunicarem e as empresas inovarem por meio da colaboração. Os consumidores 

estão adotando uma postura horizontal preferem confiar no círculo social.  

  Nessa configuração percebemos que as TDCIs fazem a mediação da relação entre a 

empresa e seus públicos de interesse, na tentativa de gerar uma imagem de marca positiva. Esse 

ator social, consumidor/cidadão/usuário das redes sociais digitais, também chamado de 

interator (OLIVEIRA, 2011), quer expressar suas opiniões, agir coletivamente, partilhar certos 

projetos, interagir com o mundo ao gerar conteúdo pessoal, informativo, organizacional por 

meio de comentários em sites, blogs, mídias sociais acelerando e modificando padrões de 

comunicação com as instituições, sejam elas, empresas privadas, ONGs, órgãos públicos, 

partidos políticos, entre outros. Essa necessidade de interação de uma audiência exigente, 

informada e participativa, exige uma resposta estratégica da comunicação organizacional.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Neste trabalho foi possível compreender as relações de interdependência da sociedade 

da informação e/ou conhecimento por meio da metáfora das redes, conectando as pessoas em 

fluxos de informação que se integram, desintegram e reintegram a todo instante de forma 

exponencial. O que torna os indivíduos mais inclusivos, no sentido de não semelhantes, mas 

viver em harmonia apesar das diferenças. No mundo on-line, as mídias sociais redefiniram o 

modo como as pessoas interagem entre si, permitindo que desenvolvam relacionamentos sem 

fronteiras geográficas e demográficas 

  A conectividade mediada pelas TDCIs nos fez questionar muitas teorias dominantes e 

grandes pressupostos que havíamos aprendido sobre consumidor, produto e gestão da marca. 
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Ela diminui de forma significativa os custos de interação entre empresas, funcionários, 

parceiros de canal, clientes e outras partes envolvidas. Isso, por sua vez, reduz as barreiras de 

entrada em novos mercados, permite o desenvolvimento simultâneo de produtos e abrevia o 

tempo necessário para a construção da marca   

 Ao tomar decisões de compra, os consumidores em geral têm sido impelidos pela 

preferência individual e por um desejo de conformidade social. O nível de importância de cada 

um desses dois fatores varia de pessoa para pessoa e também entre os setores e as categorias. 

E por fim, a teoria de Norbert Elias nos mostra que as redes de interdependência 

funcional no varejo do Amazonas e a conectividade entre os grupos sociais que integram essa 

figuração transformam o modo como vemos a concorrência e os consumidores. Atualmente, a 

colaboração com os concorrentes e o engajamento com clientes são fundamentais. A 

concorrência não é mais um jogo de soma zero. Os clientes não são mais receptores passivos 

de ações de segmentação, direcionamento e posicionamento de uma empresa. A conectividade 

acelera a dinâmica dos mercados a ponto de ser praticamente impossível para uma empresa 

ficar sozinha e depender apenas dos recursos internos para ser bem-sucedida. As empresas 

precisam encarar a realidade de que, para vencer, devem colaborar com grupos externos e até 

envolver a participação dos clientes. 
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FIGURATIONAL ELEMENTS OF THE SLAVE SOCIETY IN BRAZILIAN AMAZON CAPE
NORTE (XVIII - XIX)

Kássia Cristina Neves de Oliveira 1

David Junior Souza Silva 2

GT7. PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E PROCESSOS CIVILIZADORES NA
PAN-AMAZÔNIA

RESUMO
Este trabalho trata especificamente das condições da colonização sobre a escravidão, onde
busca-se analisar sobre quais condições o tráfico de escravos e a exploração da sua força de
trabalho aconteceu no estado do Amapá, na tentativa de compreender suas finalidades e as
atividades econômicas nas quais eram direcionadas nas diversas regiões do estado no período
colonial. Os objetivos empreendidos neste trabalho buscam identificar os fatores sociológicos
presentes nas atividades de mão de obra e seus usos econômicos da força de trabalho africana
escravizada, bem como analisar as razões geopolíticas, regionais e nacionais para interesse
efetivo nestas práticas. A problemática da pesquisa aqui proposta é entender a distribuição
espacial da força de trabalho escravo no Amapá, no período colonial e imperial, durante o
século XVIII e XIX. A metodologia utilizada foi análise documental a partir da paleografia.
As fontes utilizadas foram documentos disponibilizados pelo Projeto Resgate (Arquivo
Histórico Ultramarino AHU). A pesquisa tem como marcos teóricos interpretativos a
sociologia do espaço de Pierre Bourdieu e a sociologia histórica de Norbert Elias, combinadas
para a compreensão da formação e espacialização das comunidades negras rurais no Amapá.

Palavras-chave: Amazônia. Cabo Norte. Escravidão. Espacialização. Figuração.

Abstract
This work deals specifically with the conditions of colonization on slavery, where it
seeks to analyze under which conditions the slave trade and the exploitation of their
labor force took place in the state of Amapá, in an attempt to understand their purposes
and the economic activities in which they were directed in the various regions of the
state in the colonial period. The objectives undertaken in this work seek to identify the
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sociological factors present in the labor activities and their economic uses of the
enslaved African labor force, as well as to analyze the geopolitical, regional, and
national reasons for effective interest in these practices. The problematic of the research
proposed here is to understand the spatial distribution of the slave labor force in Amapá,
in the colonial and imperial period, during the 18th and 19th century. The methodology
used was documentary analysis based on paleography. The sources used were
documents made available by Projeto Resgate (Arquivo Histórico Ultramarino AHU).
The research has as interpretative theoretical frameworks the sociology of space of
Pierre Bourdieu and the historical sociology of Norbert Elias, combined for the
understanding of the formation and spatialization of rural black communities in Amapá.
Keywords: Amazon. Northern Cape. Slavery. Spatialization. Figuration.

1. INTRODUÇÃO
As contemporâneas comunidades quilombolas no Amapá estão localizadas em três regiões

distintas: uma no município de Mazagão, outra no município de Macapá, e outra ao norte,

abrangendo os municípios de Calçoene e Oiapoque.

A formação e a disposição espacial contemporânea das comunidades demandam uma

explicação de sua história, relacionada com as condições específicas da colonização, a

escravidão, o tráfico de escravos e a exploração de trabalho escravo na região.

O plano de trabalho aqui tratado, sobre a exploração da força de trabalho dos africanos,

objetiva analisar as forças sociológicas em regentes da sua distribuição espacial no estado do

Amapá.

Esta pesquisa inquire sobre as razões sociais, históricas, econômicas, políticas e culturais

desta espacialização. Considerando a importância social, política e cultural das comunidades

quilombolas para o estado do Amapá, bem como sua expressividade populacional, o

conhecimento científico de sua formação é fundamental para o ensino/aprendizagem sobre a

história e formação sociocultural do estado, bem como para embasar as pesquisas sobre a

realidade contemporânea do estado.

O objetivo geral deste trabalho segue-se diante a identificação e análise dos usos das forças

de trabalho escravo no estado, em plantations, atividades extrativistas e obras de

infraestrutura, outrossim compreender esta espacialização dos africanos no estado, capturados
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como escravos e conduzidos pelos interesses e atividades econômicas dos colonizadores, é

variável imprescindível para compreender a formação espacial e socioespacial dos atuais

quilombos no estado. Dentre os objetivos específicos, identificar os fatores e vetores

sociológicos presentes nos usos econômicos da força de trabalho africana escravizada no

estado. Identificar as atividades econômicas em prática no Amapá durante o período. As

razões geopolíticas, regionais e nacionais para interesse efetivo nestas práticas. Quando

houver períodos de pouca atividade econômica, identificar as razões macro e micro para

dispersão do interesse sobre o estado. E, por conseguinte, identificar as mobilidades da mão

de obra escrava no estado, compras e revendas de escravizados. Outrossim, identificar

atividades de trabalho, possíveis protestos, rebeliões e fugas.

A metodologia utilizada foi análise documental. As fontes utilizadas foram documentos

disponibilizados pelo Projeto Resgate (Arquivo Histórico Ultramarino AHU) que são

documentos do período colonial de toda a América Portuguesa, bem como outros documentos

que venham a ser descobertos no trabalho de investigação.

A pesquisa tem como marcos teóricos interpretativos a sociologia do espaço de Pierre

Bourdieu e a sociologia histórica de Norbert Elias, combinadas para a compreensão da

formação e espacialização das comunidades negras rurais no Amapá.

Se tratando de uma pesquisa sobre a exploração da força de trabalho dos africanos no

estado do Amapá durante o período colonial, este trabalho inquire analisar os regentes

sociológicos da formação espacial na região considerando suas razões sociais, históricas,

políticas, econômicas e culturais. Procura-se compreender a demanda desses sujeitos

escravizados através do comércio escravo – tendo em vista que os colonos já escravizavam os

povos indígenas da região naquele período.

Quais os motivos da demanda pelo comércio escravo? Quais as atividades econômicas

empregadas na região, e qual a razão delas? Quais as atividades de trabalho dos escravizados?

Como funcionavam essas atividades e como eram as mobilidades de mão de obra escrava?

Como funcionava a compra e revenda de escravos durante o período? Haviam protestos,
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rebeliões e fugas dos escravizados? São questionamentos consideráveis tendo em vista que o

processo de colonização na região foi constituído por etapas predatórias seguidas de

dificuldades, levando em conta algumas recorrentes demandas.

Nesse sentido, como marcos teóricos interpretativos utilizados na produção deste trabalho,

a Sociologia do Espaço e Sociologia Histórica foram importantes referenciais para a

compreensão do problema da pesquisa, tendo em vista que a Sociologia do Espaço aborda

conceitos que se aplicam no período analisado apoiando-se na ideia de região, e a Sociologia

Histórica contribui com o conceito de figuração, onde é possível identificar quais figurações

presentes no período, através do conceito de classificação – quando é imposto um sentido para

uma determinada realidade através de um poder que se mostra de várias formas, seja ele

econômico, social etc. E se tratando da colonização na Amazônia, logo, na região do Amapá,

foi possível empregar essas duas sociologias como método de análise interpretativa.

2. A SOCIOLOGIA DO ESPAÇO DE PIERRE BOURDIEU

Em “O Poder Simbólico” Pierre Bourdieu (1989) propõe uma avaliação sobre a ideia de

região, tratando-se sobre os conceitos de lutas por classificação regional onde se estabelecem

os princípios de definição do mundo social tendo em vista um processo marcado pelo poder,

conflitos, representação e lutas regionais. A relação da ideia de região com a problemática

aqui proposta contribui para a explicação da formação dos mocambos e quilombos na região

do Amapá, e através desses conceitos é possível compreender como o poder colonizador se

demonstrava de várias formas, como, por exemplo, economicamente.

É possível entender como ocorreu as mobilizações entre os escravos africanos para

formularem rotas de fuga, através de uma “força mobilizadora”, pela qual eles se constituem

como “nós” em oposição a “eles”, o que toca excepcionalmente à noção de identidade

(BOURDIEU, 1989). E no que concerne a organização dos mocambos o conceito de

representação - tendo em vista que as representações possuem uma origem histórica e

primordialmente coletiva.
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Na região colonial de Macapá e adjacências, fugitivos - negros, índios e soldados
desertores - foram protagonistas de uma original aventura para conquistar a
liberdade. Com suas próprias ações reinventaram significados e construíram visões
sobre escravidão e liberdade. (GOMES, Flávio dos Santos, 1999, pg. 225).

O conceito de região é resultado de uma construção simbólica, como produto de uma

disputa entre as diferentes áreas do saber, pelo poder de estabelecer os limites e os sentidos de

uma região.

Partindo desse pressuposto, o autor destaca que a classificação de um determinado

local não é resultado de uma decisão exclusivamente científica, assimilada a algo objetivo,

pois, se a geografia, sociologia, história, etnologia, economia, linguagem etc, são saberes que

são produzidos em uma sociedade que estabelece relações de poder, logo, todo conflito

existente entre os diferentes saberes pelo direito da classificação também é uma pelo poder.

As lutas a respeito da identidade étnica ou regional, quer dizer, a respeito de
propriedades (estigmas ou emblemas) ...são um caso particular das lutas das
classificações, lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de
fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social…
(BOURDIEU, 1989, p. 113)

Bourdieu (1989) ainda destaca que, por meio da linguagem, a classe dominante fixa,

inviabiliza e reforça seu controle sobre os dominados, onde destaca que um dos elementos

fortes do seu trabalho é mostrar que os intelectuais não trabalhavam de forma imparcial, mas

sim dentro de princípios estabelecidos pelos grupos dominantes na sociedade. É o caso da

colonização na Amazônia durante o período colonial, onde ocorriam as conversões dos

nativos através das missões religiosas no século XVII na região do Maranhão e Grão-Pará.

Outro fator da colonização importante para o domínio português foi a padronização do uso

obrigatório da língua portuguesa (LINS, 2012, p. 139). Seguindo esta perspectiva, Bourdieu

aponta que a dominação econômica toma efeito nítido em razão da dominação simbólica onde

as regiões tomam uma forma regionalista em decorrência da luta contra a dominação e a

reivindicação econômica.
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A problemática da pesquisa aqui proposta é sobre a distribuição espacial da força de

trabalho escravo no Amapá, tendo em vista a formação de mocambos e quilombos pelos

africanos na região como forma de resistência e fuga do trabalho escravo imposto pelos

colonos portugueses.

Sabe-se que os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo o seu
ser social, tudo o que define a ideia que eles têm deles próprios, todo o impensado
pelo qual eles se constituem como “nós” por oposição a “eles”, aos “outros” e ao
qual estão ligados por uma adesão quase corporal. É isto que explica a força
mobilizadora excepcional de tudo que toca à identidade. (BOURDIEU, 1989,
pg.124)

O conceito de região de Bourdieu, relacionado à exploração da força de trabalho

escravo dos africanos no Estado do Amapá, nos remete a um contexto histórico cheio de

conflitos sociais por demarcação de território por parte dos portugueses - como forma de se

prevenir contra invasões de estrangeiros – quanto da luta dos povos originários da região pelo

sentido de uma identidade regional que dão “sentido” à realidade do grupo.

... o que nelas está em jogo é o poder de impor uma visão do mundo social através
dos princípios de di-visão que, quando se impõem ao conjunto do grupo, realizam o
sentido e o consenso sobre o sentido e, em particular, sobre a identidade e a unidade
do grupo, que fazem a realidade da unidade e da identidade do grupo. (BOURDIEU,
1989, p. 113)

A ocupação da região pelos colonos levou a comunidade negra escravizada a uma

situação de confrontos e conflitos pelo espaço e como forma de resistência à escravização. A

partir das reações à escravidão, ocorreu a fuga dos escravos para os mocambos que se tornou

a forma mais expressiva de contrariar a sociedade escravista.

“Fugitivos criariam rotas de fugas. Não seria só isto. Fugas e formação de
mocambos naquelas regiões de fronteiras ganhariam outros significados.”
(GOMES,1999, pg. 225).

Bourdieu (1989) acrescenta que o poder sobre um determinado grupo que se trata de

trazer existência enquanto grupo, é uma forma de impor princípios de visão e de divisão



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

comuns, sendo assim, tornando-se uma visão única de unidade e identidade. Neste sentido, é

possível perceber a imposição de classificação através do poder dos colonos naquele período,

pela qual era uma forma de impor essa “visão única de unidade e identidade” sob os nativos e

trabalhadores africanos escravizados na Amazônia escravista.

Os mais de dois séculos de dominação colonial no Estado do Grão-Pará revelam a
montagem de um modelo de povoamento e de ocupação econômica onde diferentes
formas de trabalho, socialmente organizadas, combinaram-se com essa natureza
específica permitindo a realização de interesses mercantilistas. As conquistas
territoriais e as formas de apropriação da natureza empreendidas pelos agentes
coloniais encontraram, inicialmente, obstáculos, dentre os quais, o mais importante
foi o enquadramento da força de trabalho indígena. (GOMES, 1999, p. 33).

Neste sentido, houveram processos de despovoamento, desculturação e destribalização

dos indígenas, avançando até que se consumassem os padrões de organização e de

redistribuição espacial europeus, que foram observados pelos aldeamentos missionários.

3. SOCIOLOGIA E HISTÓRIA

O campo da Sociologia tem como preceito o fornecimento de conceitos e metodologia em

questão de pesquisa, e a História permite a possibilidade de elaboração de contextos. Esta

pesquisa tem como objetivo enfatizar o uso da Sociologia e História como abordagem

necessária para se ter percepção de tempo e espaço.

A problemática de pesquisa que estamos discutindo, da distribuição espacial da exploração da

força de trabalho escravo no Amapá, coloca-nos, por ser um processo que configura tempo

(período colonial) e espaço (formação espacial e socioespacial), a necessidade de uma

abordagem metodológica, no que tange à interpretação sociológica e histórica, para a

compreensão do processo de formação desses povos no período.

Inicialmente é imprescindível entender que tanto a história quanto a sociologia trabalham com

a particularidade do objeto de estudo - individual. A aproximação entre a história e sociologia

teria como objetivo compreender os fatos sociais, permitiria que se pudesse compreender a

experiência humana. A história forneceria à sociologia a possibilidade de elaborar contextos,

e a sociologia forneceria novos conceitos e metodologia à história, como já supracitado.
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De allí que resulte útil admitir que las deficiencias constitutivas de las ciencias
sociales en general, y de la historia y de la sociología en particular, tienen mucho
que ver con las formas de apreciación y percepción del tiempo y del espacio. (JOYA
CARRY, 2017, p. 3)

Alfaro Velázquez (2009) ao apresentar La relación entre Sociología e Historia: la sociología

histórica como alternativa, en Contribuciones a las Ciencias Sociales (2009), comenta sobre

a divergência das duas disciplinas no que se trata de explicar todos os processos de

industrialização. A Sociologia é tida como ciência que é liberta da história, e a História como

“objeto de estudio la naturaleza de las sociedades humanas y su desarrollo a través del

tiempo.” (ALFARO VELÁZQUES, 2009, p. 2)

Tanto a História quanto a Sociologia trabalham com a particularidade do objeto. Gurvitch

(2000) comenta em Los Fundadores de La Sociología Contemporánea que a sociologia é um

exercício acadêmico que se erguia sobre os motivos do passado coletado pelos historiadores,

sugerindo assim que a sociologia deveria ser a continuação do trabalho empreendido por

estes.

No contexto do período colonial - sobre o trabalho escravo no Amapá - a História e a

Sociologia permitiriam que se pudesse compreender os fatos sociais do período. A História

forneceria à Sociologia a possibilidade de constatar o período da mão de obra escrava, e a

Sociologia forneceria à História metodologia para se compreender o processo de escravização

dos povos africanos, também como conceitos para explicar a realidade social deste período.

Hacia mediados del siglo XIX, en las etapas embrionarias de la sociología, Herbert
Spencer concibió esta disciplina como un ejercicio académico que se erguía sobre
los pivotes del pasado recabado por los historiadores. Sugiriendo con ello que la
sociología debería ser un continuo del trabajo emprendido por estos, pero que
superaba sus intereses y alcances, trascendiendo la descripción focalizada de una
nación o de un pueblo dentro de un área geográfica específica, pasando a convertirse
en una disciplina que, de la mano del método comparado, lograría una precisión y
comprensión mayores de cómo se configuraron tales estructuras sociales, llegando
incluso a la confección de generalizaciones o teorías lo suficientemente abarcadoras
para dar cuenta del desarrollo humano. (Gurvitch, 2000).
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Herbert Spencer compreende a importância da interdisciplinaridade entre a Sociologia e a

História, onde a Sociologia seria utilizada como método comparativo, assim, alcançando um

melhor entendimento de como as estruturas sociais são configuradas. Para um melhor

discernimento, Norbert Elias contribui com o conceito de figuração social para entender os

papéis sociais dos indivíduos na sociedade e a relação entre eles. Como explicar as relações

de interdependência na sociedade escravista no período colonial na Amazônia? Como

entender as tensões, dependências recíprocas?

3.1 A contribuição de Norbert Elias para a Sociologia Histórica

A problemática de pesquisa aqui proposta, da formação espacial da força de trabalho

escravo no Estado do Amapá, trata-se de um processo de compreensão em relação aos

aspectos das mudanças sociais abarcados por um processo de longo prazo, visando a

necessidade de compreender o desenvolvimento social e histórico abrangendo no quadro da

interpretação sociológica elementos empíricos e metodológicos.

Elias (2001), ao apresentar A Sociedade de Corte (1969), expôs que “os desenvolvimentos

sociais costumam ocorrer tão lentamente, ao longo de extensos

períodos, que parecem permanecer parados. É possível que as figurações sociais
formadas pelos homens alterem-se tão pouco, durante uma seqüência de gerações,
que sejam encaradas por quem toma parte nelas como inalteráveis, como formas de
sociedade que permanecem sempre iguais.” (ELIAS, 2001, p. 38)

Este trabalho, tem como objetivo o foco na análise do problema da pesquisa abarcando

seu processo de longo prazo e aplicando a metodologia de Norbert Elias onde ele faz uma

“relação entre os aspectos das mudanças sociais que se repetem e os que não se repetem.”

(ELIAS, 2001, p. 38).

Para Elias (2001), as mudanças da organização social que ocorreram em vários

âmbitos da humanidade, durante os últimos dez mil anos, são numerosas apresentando como

exemplo o desenvolvimento estrutural de muitas sociedades. “No que diz respeito à

cronologia individual, ao ritmo de crescimento dos indivíduos desde a infância até se

tornarem homens e mulheres velhos,
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as mudanças sociais de longa duração continuam a se realizar muito lentamente. É
por esse motivo que, pelo quadro de referência da vida humana e do ritmo de
modificação dos homens singulares, com freqüência elas não são percebidas como
tais, como mudanças estruturais das figurações sociais, mas sim como figurações
estagnadas, ou seja, como "sistemas sociais".” (ELIAS, 2001, p. 39).

Para o caso da problemática da pesquisa apresentada, a que procura conhecer e

compreender sociologicamente a formação espacial da força de trabalho escravo no Estado do

Amapá, a consideração de processos das mudanças estruturais das figurações sociais no

período é necessária, tendo em vista o processo colonizador, a demanda de escravos africanos

como força de trabalho para a “substituição” dos escravos indígenas a formação de mocambos

e quilombos, modelos de povoamento e de ocupação econômica, etc. Quais seriam esses

processos identificados no período?

Em Macapá colonial, os sons da colonização produziram ritmos diferentes. Modelos
de povoamentos e de ocupação econômica tentavam reorganizar homens, mulheres e
suas culturas. Nem sempre as conquistas territoriais obedeceram às leis de espadas,
canhões e/ou do mercado… Recupera o movimento histórico da ocupação
econômica da região de Macapá, ressaltando os projetos de colonização - agenciados
entre planos políticos de defesa e proteção de fronteiras - e as políticas de fomento.
Houve prosperidade. Conheceu-se também a estagnação. Ainda que sob o som da
militarização vilas foram criadas e áreas agrícolas ganhariam importância. Colônia
agrícola e guarnição militar, faces contraditórias e, ao mesmo tempo,
complementares daquela ocupação econômica. Algodão e, principalmente, o arroz
disputariam mercados, enfrentando dificuldades de transporte e comercialização.
Enquanto isso, fazendeiros disputavam escravos. Epidemias disputariam a vida de
todos. Agricultura familiar e estruturas camponesas fizeram-se projetos. (GOMES,
1999, pg. 13-14)

4. TRABALHO ESCRAVO NO PERÍODO COLONIAL

A problemática da pesquisa aqui proposta é entender a distribuição espacial da exploração

da força de trabalho escravo no Amapá, no período colonial do século XVIII e XIX, e por ser

uma constituição oriunda do tráfico negreiro com objetivo de mão de obra, coloca-nos a

necessidade de uma abordagem metodológica que englobe uma interpretação sócio-histórica

entendendo os processos sociais vividos no período.
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Considerando o tráfico negreiro como atendendo à necessidade de força de trabalho para o

projeto colonizador, se pode tomar como exemplo a alta demanda da mão de obra escrava

para com a produção do café no sudeste do Brasil. Foi preciso uma amplificação por conta da

alta procura externa e por ser uma produção que necessitava de um processo lento.

Para se compreender o sucesso dessa produção e exportação, Ricardo Salles (2018) coloca

que “os plantéis de escravos eram o principal ativo de grandes fazendeiros” (SALLES, p.

126), tendo em vista que a grande produção só se movimentava e obtinha lucros por causa do

trabalhador escravizado - “principal fator que impulsionou a expansão do café…” (SALLES,

p. 129).

...Nos trinta anos seguintes, 911911 africanos escravizados desembarcaram no
Sudeste, em sua maioria destinados às plantações de café do Vale do Paraíba e zonas
limítrofes. (SALLES, p. 129)

A jornada de trabalho extensiva, cerca de 15 (quinze) horas por dia, explica a alta

produção e como os fazendeiros lucravam em cima do trabalho árduo dos escravos que

viviam sob ameaças de violência como principal marca de sua rotina.

De fato, a economia do café só se viu conturbada e em declínio com a lei abolicionista

de 1888, resistindo às “ameaças abolicionistas” até em última instância.

No caso da Amazônia colonial, nas últimas décadas do século XVIII os

desdobramentos de uma estrutura econômica começam a se desenvolver. Por um lado, o

empreendimento complexo estruturado pelos missionários (de forma autárquica), onde a

agricultura e o extrativismo se articulam de forma racional e desenvolvendo uma eficiência

adequado ao mercado colonial. Por outro lado, aumentam as unidades estruturadas

independentemente pelos colonos com o apoio da administração via concessão de terras e

créditos (GOMES, 1999).

Nestes se estabelece uma combinação de força e de regimes de trabalho diversa -
escravidão de índios e negros, trabalho compulsório e soldada. No conjunto dessas
forças emerge, articulado ou não à economia mercantil, um conjunto de pequenas
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unidades de produção de colonos pobres, de índios ex-aldeados, de negros forros, de
escravos fugidos, em torno ou afastados das vilas. (GOMES, 1999, p.34).

Durante o segundo período colonial (1751-1820), no Amapá a agricultura inicia um

ciclo de maior interesse e investimento. As cidades de Macapá e Mazagão, pelas suas

localizações estratégicas, eram muito utilizadas para suprir de alimentos a capital de Belém

(LINS, 2012, p.140). No ano de 1759, a região dessas duas cidades já produzia quantidades

significativas de alimentos, que por sua vez, abasteciam a Cidade de Belém.

3.850 alqueires de arroz (01 alqueire = 13,8 litros, perfazendo 53.130 litros); 5 mil
mãos de milho (01 mão = 25 espigas, totalizando 125 mil espigas); 180 arrobas de
algodão (01 arroba = 15kg, um total de 2.700kg); 1.430 cachos de banana; 3.450
jerimuns (abóboras); 62 arrobas de tabaco (975kg); 75 alqueires de farinha (1.035
litros); 50 mil melancias e 1.620 frangos.3

Por volta de 1776, Macapá já havia se tornado o principal polo de produção de arroz,

devido a vantagem das suas áreas de várzea, através da fertilização das águas do Rio

Amazonas nos seus solos.

Como analisaremos, o trabalhador escravizado negro sempre foi usado como mão de

obra em atividades de força de trabalho braçal, sendo explorado atendendo as mais diversas

funções do colonizador português. É preciso relembrar que desde a sua chegada à região até o

momento da “abolição” da escravidão, foi destinado aos trabalhadores escravos africanos a

produção primária ou tarefas rudimentares (LINS, 2012, p.159). É preciso esclarecer que para

os colonos portugueses as atividades braçais eram consideradas uma “desonra”, e que o termo

“abolição da escravidão” não tem o menor sentido relacionado com a dita liberdade que o

povo escravizado supostamente conquistaria.

Neste sentido, os africanos escravizados eram destinados a atividades semelhantes às

que os indígenas ocupavam, eram usados na agricultura, pecuária, utilizados como máquinas

rudimentares para o trabalho pesado na produção da cultura da cana-de-açúcar, por exemplo

(LINS, 2012, p.159).

3 Cruz, Ernesto. História do Pará. (Belém: Governo do Estado do Pará. Coleção Amazônia, Série José
Veríssimo, 1973), 1° Vol., p.79. (Obs. Foi acrescentado ao texto da citação a conversão das unidades).
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Na região do Marajó, o número de escravos africanos era reduzido devido à maior

afinidade dos indígenas com o manejo do gado, principal atividade da região. Durante o

inverno - época de enchente na Amazônia, grande parte deste manejo era feito nas áreas

inundáveis exigindo um domínio significativo de algumas atividades como remar e se

locomover em canoas ou montarias, atividades que o trabalhador negro escravizado

geralmente não conseguia fazer com tanta desenvoltura como os nativos da região.

Tendo em vista as dificuldades dos africanos escravizados nestas atividades em áreas

inundadas, Mendonça Furtado pretendia utilizar a mão de obra escrava africana na

agricultura, principalmente nas áreas de plantações de cana-de-açúcar e de algodão. Foram

reservados aos nativos indígenas a colheita das drogas do sertão, geralmente essa atividade se

dava em áreas de várzea (LINS, 2012, p.162).

4.1 Trabalhadores livres e escravos

Após a abolição os trabalhadores escravizados não sabiam o que fazer após sua libertação,

o que resultou também a formação de mocambos e quilombos na região do Amapá que já

vinha sendo instituída durante as revoltas contra os colonizadores (LINS, 2012)

No restante do Brasil, o trabalho escravo foi substituído pelo trabalho (dito) livre

reforçado pelos europeus como forma de transição ou substituição para essa mão de obra que

era tida como atraso e incapaz - tendo em vista que os ex-escravos não tiveram nenhum tipo

de reforço ou ajuda após a abolição.

A formação de mocambos e quilombos no Amapá, como forma de resistência e local de

fuga dos escravos, foi constituída antes da abolição como forma de autonomia, tendo em vista

a falta de apoio e proteção legal.

Não obstante as diversas interdições cotidianas, os trabalhadores escravizados
construíram formas de autonomia possível antes da abolição.” “Suas vidas e
condições de trabalho continuaram extremamente precarizadas, faltando-lhes todo
tipo de proteção legal, trabalhista e social.” (CORD; SOUZA, 2018, p. 430)

Através dessas fugas, os trabalhadores africanos escravizados conseguiam escapar

para Caiena, na Guiana Francesa para escaparem das péssimas condições de vida que eram
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submetidos. Essas fugas eram consideradas crimes infames, e, se por acaso, o fugitivo fosse

recapturado, seria castigado da pior forma possível.

Cord (2018) e Souza (2018) em Dicionário da Escravidão e da Liberdade (2018)

relativizam a ideia de que houve uma transição natural do trabalho escravo para o trabalho

“livre”. Essa ideia sustenta o fato da formação socioespacial dos trabalhadores escravos no

estado do Amapá.

Devemos relativizar, pois, a ideia de que existiu uma "transição" (ou "substituição")
mecânica e natural do trabalho escravo para o trabalho (dito) livre. Tampouco
ocorreu um processo histórico conduzido por algum tipo de "aperfeiçoamento" das
relações de trabalho. (CORD; SOUZA, 2018, p. 431)

Essa conjuntura histórica só prova o descaso para com os ex-escravos recém abolidos,

como coloca Cord (2018) e Souza (2018) onde esses “trabalhadores no Brasil oitocentista

experimentarem peculiaridades jurídicas que marcavam suas rotinas, expectativas e

trajetórias, poucas diferenças substanciais podem ser apontadas quando o assunto é a

precariedade da situação desses trabalhadores.” (CORD; SOUZA, 2018, p. 434).

5. ESCRAVIDÃO INDÍGENA E AFRICANA

É importante destacar que a pesquisa procura analisar dos usos da força de trabalho

escravo no sentido de explicar a formação socioespacial durante o período colonial. Para

reforçar esta problemática, é de suma importância explicar o que motivou a transição do

trabalho escravo indígena para o trabalho escravo africano, tendo em vista a alta demanda do

tráfico negreiro para com esse processo.

Schwartz (2018), discorre sobre o fato de que os sistemas escravistas no Brasil,

juntamente às Américas fizeram tal transição, ressaltando que a mudança para a escravidão

africana no Brasil “não pode ser explicada apenas por forças ou restrições locais e deve ser

vista como parte de um processo mais geral de africanização da mão de obra nas Américas.”

(SCHWARTZ, 2018, p. 227)

Os indígenas que serviam como mão de obra para os colonizadores apresentavam

resistência para com suas “funções” justamente por terem afinidade com a região.
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Além disso, a coerção ou a escravização não fazia muito sentido como modo de
controlar uma força de trabalho que, para encontrar árvores, tinha de se embrenhar
na selva, onde seria relativamente fácil fugir. (SCHWARTZ, 2018, p. 227-228)

A resistência dos indígenas na Amazônia Colonial contra a escravidão é um exemplo

da demanda de trabalhadores africanos escravizados para a substituição dos nativos. Depois

da criação da Capitania do Alto Amazonas em julho de 1757, Mendonça Furtado tinha a

missão de demarcar a Amazônia, e, foi a partir disso que a resistência de várias aldeias

indígenas se demonstrou fortes.

Mas a mão de obra indígena não supria as necessidades da colônia. Em 1775
Mendonça Furtado criou a Companhia Geral de Comércio, para institucionalizar e
regular o tráfico de escravos da raça negra na Amazônia.” (LINS, 2012, p.146).

A chegada dos africanos no Brasil, e na Amazônia, foi vista como maneira fácil de

substituir os indígenas na força de trabalho e controlá-los visto que não conheciam a região

onde agora iriam morar e servir aos colonos. O processo de substituição desses povos

africanos se deu facilmente pelo episódio de epidemia que dizimou parte das populações

indígenas.

Em Belém do Grão-Pará, entre os anos de 1748-1750, o “Sarampo Grande” deixou
um número elevado de indígenas vitimados pela doença, fome, flagelação pública e
procissões noturnas. Na memória da cidade do norte da América lusitana, a
epidemia fomentou lamentações, martírios e orações “para que o Árbitro do mundo,
movido aos empenhos da contrição, e da súplica, abrandado o rigor de sua
justificada vingança, usasse das branduras da sua misericórdia infinita”. A doença
atingiu prioritariamente a base do desenvolvimento, povoamento e exploração do
Estado do Maranhão: o indígena. (VIEIRA JUNIOR, 2017, p. 343)

No dia 16 de maio de 1750, na cidade de Lisboa, os membros do Conselho

Ultramarino estavam convencidos em apresentar uma solução às demandas criadas pela alta

mortalidade dos nativos da região. Desde 1748 os moradores e o governador do Estado do

Maranhão propunham como solução a autorização para formação de Tropas de Resgate e o
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financiamento da Coroa para a entrada de escravos africanos. Depois de dois anos e muitas

vítimas da doença, os conselheiros encaminharam duas soluções a D. João V onde

descartavam o envio das Tropas de Resgate e incentivaram o uso de escravos negros.

Entretanto, a medida mais viável, diga-se de passagem, não sugerida nem pelos moradores e

nem pelo governador do Maranhão, era o envio de “imigrantes” açorianos, da ilha dos

Açores:

E como Vossa majestade permitiu se contratasse o transporte de quatro mil casais
das Ilhas dos Açores para o Brasil pode ser servido permitir o contrate mais o
transporte de mil casais das mesmas Ilhas e da Madeira que se transportem com a
maior brevidade para as capitanias do Maranhão e Pará.4

Apesar de que a transição do trabalho escravo indígena para o africano fosse mais

rentável, do ponto de vista da mão de obra, a aquisição de escravos africanos era cara para se

obter pelo fato de serem menos suscetíveis a doenças e menos propensos à fuga.

A transição da mão de obra foi, para os colonos, mais rentável pela parte da alta

produtividade nos engenhos, justificando a alta demanda do tráfico negreiro para suprir as

defasagens de rendimento dos indígenas.

Existem muitas indicações de que, no período em que os indígenas predominavam
nos engenhos, o nível de produtividade era relativamente baixo, em parte por causa
da grande proporção de mulheres e crianças na força de trabalho escrava.
(SCHWARTZ, 2018, p. 231)

Neste sentido, o trabalho braçal dos trabalhadores africanos escravizados foi

direcionado majoritariamente para os homens, enquanto as mulheres e crianças trabalhavam

nas casas dos seus senhores, em atividades menos “pesadas”, como o trabalho na cozinha, nos

celeiros, cuidando dos filhos dos seus senhores.

Agora utilizando o conceito de figuração de Elias (2001) atrelado à essas mudanças

estruturais de mão de obra nesse período (século XVII e XVIII), é possível perceber que essa

transição é um perfeito exemplo do que Norbert Elias trata sobre o conceito: de que as

4 Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, Projeto Resgate, Pará, 16 de maio de 1750, cx. 31, doc. 2976.
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figurações sociais formadas pelos homens pouco se alteram por uma sequência de gerações,

que são encaradas como inalteráveis, que permanecem sempre iguais. Nesse sentido, o

período de escravidão no Brasil durou cerca de 354 anos - não deixando de observar que o

período de escravidão na Amazônia foi bem menor do que no restante do Brasil - o que se

encaixa ainda mais nos processos à longo prazo que Elias trata, outrossim especificamente

sobre a transição de escravos indígenas pelos escravos africanos que ocorreu durante todo o

período colonial na Amazônia.

Os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, em especial o que foi citado

anteriormente, deixam mais explícito como se deu essa transição de mão de obra no período

colonial, esclarecendo que a demanda de escravos africanos foi resultado de um objetivo:

suprir as defasagens na mão de obra, sendo esses escravos extremamente explorados

abusivamente e com mais facilidade, tendo em vista que não conheciam a região/espaço no

qual foram submetidos, sendo assim estando mais suscetíveis à colonização predatória.

6. DEMOGRAFIA DA ESCRAVIDÃO

A problemática da pesquisa aqui proposta é entender como que foi a distribuição

territorial de escravos no Amapá a partir do comércio de pessoas conduzidas pelos interesses

e atividades econômicas dos colonizadores.

A distribuição territorial dos escravos africanos e nativos no Brasil foi determinada
pelo seu uso econômico. Dado o alto custo dos escravos, normalmente comprados a
crédito pelos proprietários de escravos, a maioria era empregada na agricultura
comercial, que foi por sua vez inicialmente dominada pela produção de açúcar e, em
seguida, pelo cultivo de café.” (KLEIN, 2018, p. 199)

Na região do Grão-Pará o povo negro escravizado não chegou a ter uma expressiva

quantidade representativa, estando presente em áreas muito limitadas. Porém, não deixaram

de influir cultural e etnicamente e, além disso, constituíram, durante todo o regime da

escravidão do Grão-Pará, o principal suporte da economia agrária (SALLES, 1971).

Para compreender essa divisão, Klein (2018) faz uma abordagem sobre a ampliação da

classe trabalhadora ser quase que exclusivamente escrava, tendo em vista que a mão de obra



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder

escrava era tida como principal força de trabalho e, assim, consequentemente o comércio de

pessoas escravas era tido como um comércio mais rentável.

No entanto, não se deve esquecer que os escravos compunham quase
exclusivamente a classe trabalhadora e sofreram com mais intensidade de lesões
relacionadas ao trabalho, bem como de todas as doenças infecciosas e alimentares
das quais padeciam os elementos mais pobres da população. (KLEIN, 2018, p. 203).

Klein (2018) discorre sobre a importância da força de trabalho escravo nas áreas rurais

e urbanas pelo fato de ser uma mão de obra fácil de ser adquirida.

...Os escravos foram importantes tanto na área rural e na mineração como nas áreas
urbanas, e, devido à falta de competição de brancos livres, podiam ser encontrados
em todo o país, como a principal força de trabalho. (KLEIN, 2018, p. 199).

Em O Negro no Pará, Vicente Salles nos mostra o que representou a contribuição

africana na elaboração social, cultural e econômica de toda a região do extremo norte, além de

demonstrar que os africanos só foram trazidos para o Grão-Pará com o intuito de substituir os

nativos em atividades de lavoura de mantimentos. A discussão central seria de que o africano

não seria tão necessário na Amazônia como no resto do Brasil.

A pequena percentagem de negros encontrada na região explicava-se, insistamos,
pela utilização do índio em muitos daqueles trabalhos que deram, ao negro, a
possibilidade de influir em profundidade na civilização brasileira, podendo-se
mesmo dizer que somente na Amazônia se criara um tipo de economia em que o
índio tivera papel importante a desempenhar.5

7. CONCLUSÃO

Mediante análise dos usos das forças de trabalho escravo no período colonial,

esclarecendo a compreensão da espacialização dos africanos no estado do Amapá, foi possível

elucidar alguns fatores e vetores sociológicos presentes no período através dos marcos

teóricos de Pierre Bourdieu com a Sociologia do Espaço e Norbert Elias com sua contribuição

5 REIS, Arthur Cezar Ferreira, Prefácio de O Negro no Pará de Vicente Salles.
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para a Sociologia Histórica, sendo possível identificar um contexto de conflitos por território

(lutas regionais) levando assim, a uma luta por representação, identidade, por fim, levando ao

ato de resistência a criação das comunidades negras em diversas localidades do Estado.

Outrossim, através dos documentos analisados do Projeto Resgate - AHU (Arquivo

Histórico Ultramarino) - pelos quais se tratavam de requerimentos de senhores para concessão

de escravos para trabalharem em seus engenhos, plantações, e sobre a substituição de escravos

nativos (indígenas) por escravos africanos. A partir destas informações extraídas dos

documentos do Arquivo Ultramarino, foi possível observar com detalhes como funcionava a

circulação/mobilidade da mão de obra escrava, entender o motivo da transição de escravos

indígenas para escravos africanos, outrossim analisar como o comércio escravo supriu a

demanda de mão de obra nos engenhos, fazendas e outrossim o direcionamento desses

trabalhadores escravizados para outras atividades nas metrópoles das grandes cidades

brasileiras, como fator essencial para compreender a diferença da colonização da Amazônia

relacionada com a colonização no restante do Brasil.
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Práticas socioculturais e processos civilizadores na Pan-Amazônica.  

 

RESUMO 

As tecnologias ao longo da história forneceram uma nova forma do ser humano se relacionar 

consigo mesmo e com o meio ambiente que ele habitava: proporcionando transformar sua 

realidade social a sua vontade, dando ênfases a novas formas de economia, socialização e 

cultura. Foi o domínio do fogo na idade dos metais que deu um novo aspecto de socialização 

ao homem, outra tecnologia que possibilitou uma transformação real foi a roda: que favoreceu 

uma originalidade logística com a natureza; em cada novo domínio tecnológico o ser humano 

metamorfoseava sua existência e sua forma de convívio com o próximo e natureza, esses 

avanços na realidade social é interpretado pelo sociólogo Norbert Elias como um processo de 

‘’tecnização’’Esses progressos tecnológicos acompanharam o ser humano ao longo da 

história, em certos momentos de exploração e outros de reciprocidade: usufruindo os avanços 

econômicos e sociais que determinada tecnologia causou em sua época; os povos avançavam 

ou estagnavam ou eram simplesmente extintas pelo contato direto de uma sociedade com a 

outra: pelo simples fato de um determinado grupo social dominar e utilizar uma tecnologia ao 

seu favor. Todo esse avanço tecnológico e como determinadas sociedades interagiram com ela 

contribuirá para uma mentalidade que vai evoluindo com o passar do tempo, esse aspecto 

cultural moldou o que o sociólogo Norbert Elias denominou como o processo civilizatório. 

Portanto o aspecto civilizador esta intrínseco ao processo de tecnização, delineando o 

convívio social de uma época que avança suscetivelmente a uma nova forma de se relacionar 

com membros da sociedade e seu sistema social, dando ritmo há uma concepção de mundo 

totalmente distinto de outros povos e outros tempos, com o passar do tempo membros da 

sociedade se habituaram a utilizar as tecnologias ao seu favor no seu cotidiano. O avanço 
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tecnológico não contribuiu ao longo do tempo para certos membros da sociedade, sendo que 

esta é marcada permanentemente pela as diversidade, alguns membros de classes sociais se 

beneficiaram permanentemente da tecnização para afirmar seu domínio social: como a 

burguesia no processo de industrialização; enquanto a classe operaria apenas executava o 

processo tecnológico se tornando alienado a ela Esse processo de alienação fica mais visível 

em um grupo social que ao longo do tempo sempre foi marginalizado pelas suas 

características: a pessoa com deficiência, em várias sociedades ao redor do mundo esse grupo 

sofreu um processo de exclusão do convívio social, ocasionando uma permanente estigma 

social acerca da produtividade e socialização do indivíduo. Em consequência do processo de 

exclusão social, a pessoa com deficiência esteve deslocada do benefício da tecnização, 

ocasionando uma alienação do desenvolvimento social, restritos a uma mentalidade de 

assistencialismo nos olhos da sociedade: ficando a cargo de instituições religiosas ou familiar 

permanentemente, quando não exercendo o mister de mendigar para sobreviver. Nesse 

contexto chega o século XIX com ele uma nova metodologia comunicacional aparece: o 

sistema Braille. Ele é uma adaptação militar que teve como finalidade uma comunicação 

noturna entre os soldados; Louis Braille o modifica para um expressão comunicacional onde 

se ler pelo sentido do tato, ocasionando uma revolução em sua época que vai impactar nas 

próximas gerações.Com a aceitação do Braille como uma comunicação alternativa para a 

pessoa com deficiência, em especial o deficiente visual: uma nova forma de ver a pessoa cega 

surgi, a sociedade incentiva a educação da pessoa com deficiência visual, criando escolas 

especificas para sua educação e consequentemente gerando um novo modo de socialização da 

pessoa com deficiência visual.Os conceitos de Elias acerca de ‘’Tecnização’’ e ‘’civilização’’ 

são visíveis nesse contexto de inclusão social por meio de uma nova forma de comunicação 

inovadora criada para atender as necessidades informacionais de um grupo especifico, que 

historicamente sempre dependeu do próximo para se socializar. Houve com o passar do tempo 

novas tecnologias adaptadas ao deficiente visual como as lupas e o óculos de grau que não 

eliminavam a baixa visão, porém era uma ferramenta útil para amenizar seus efeitos. Na 

segunda metade do século XX o termo ‘’assistive technology’’ surge no meio acadêmico para 

criar produtos para esse público especifico da sociedade e não adaptar produtos pré-existentes, 

há uma nova mentalidade que foi  de dentro para fora da academia, a sociedade entende 

acerca que essa inovação tecnológica podem favorecer um grupo marginalizado 

historicamente. Cada sociedade entendeu que essa inovação tecnológica poderia criar uma 
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nova forma de socialização para as pessoas com deficiência, assim forma criadas legislações 

que atendesses a essa demanda baseadas em uma olhar diferenciado para a pessoa com 

deficiência, o ano de 1981 organizado pela ONU, os encontros acerca da educação voltada a 

pessoa com deficiência (declaração de Salamanca), e várias legislações especificas que países 

criavam individualmente para efetuar a participação plena da pessoa com deficiência. As 

tecnologias assistivas como se adotou no Brasil, entram nessa compreensão geral da 

sociedade como uma forma de ajuda técnica que a pessoa com deficiência necessita para sua 

plena efetivação na sociedade, Ela fica visível em eventos mundiais como as paraolimpíadas e 

no cotidiano urbano como cadeira de rodas ou pisos táteis cada vez mais presentes no espaços 

públicos. Assim sendo as tecnologias assistivas tem o potencial necessário para o processo de 

civilizatório das pessoas com deficiência dando uma autonomia nunca imaginada antes por 

meio de computadores: programas de leitores de telas como o DOSVOX; celulares: 

aplicativos como Big Font ou o Luoa+Camera; na mobilidade individual existem cada vez 

mais próteses e órteses para uma locomoção mais independente. 
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GT7. Práticas socioculturais e processos civilizadores na Pan-Amazônia  

 

RESUMO 

Este resumo apresenta a pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas, da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, que 

analisa as implementações de políticas públicas de educação escolar indígena, no Município 

de Tefé, nos anos de 2011 a 2021 e sua efetividade no território Porto Praia. O Município de 

Tefé, apesar de ter apenas a Terra Indígena Barreira da Missão demarcada, concentra muitos 

indígenas em terras não demarcadas e é um grande polo de referência para as mobilizações do 

Movimento Indígena na Região do Médio Rio Solimões e Afluentes, por concentrar alguns 

órgãos públicos, ser referência no comércio, saúde e educação aos municípios próximos. 

Usamos da metodologia da pesquisa qualitativa, são utilizados como instrumentos a revisão 

bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas; trabalhando com abordagens 

teóricas das ciências sociais, em diálogo com a história e a educação, dando uma 

característica interdisciplinar para a pesquisa. Os objetivos são: contextualizar o processo 

histórico de mobilização étnica dos povos indígenas que contribuíram para a implementação 

da educação escolar indígena no município de Tefé; caracterizar e compreender a participação 

dos atores envolvidos na construção das políticas implementadas para a educação escolar 

indígena; Analisar efetividade das políticas implementadas para a educação escolar indígena 

no contexto comunitário. Portanto a análise de politicas públicas concentra nas suas 

implementações e efetividades, tentando entender a relação do Estado e Sociedade e como os 

movimentos sociais, grupos e atores sociais contribuem para implementação e efetividade na 

comunidade de Porto Praia. 

 

Palavras-chave: Estado. Política pública. Educação escolar indígena. 

 

Abstract 

This abstract presents the ongoing master's research in the Interdisciplinary Postgraduate 

Program in Human Sciences, at the State University of Amazonas-UEA, which analyzes the 

implementation of public policies for indigenous school education, in the municipality of 

Tefé, in 2011 to 2021 and its effectiveness in the Porto Praia territory. The Municipality of 

Tefé, despite having only the Barreira da Missão Indigenous Land demarcated, concentrates 

many indigenous people in non-demarcated lands and is a great reference point for the 

mobilization of the Indigenous Movement in the Middle Solimões and Afluentes river region, 

as it concentrates some agencies to be a reference in commerce, health and education to 

nearby municipalities. We use the methodology of qualitative research, as instruments are 

literature review, document analysis and semi-structured interviews; working with theoretical 
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approaches from social sciences, in dialogue with history and education, giving an 

interdisciplinary characteristic to the research. The objectives are: to contextualize the 

historical process of ethnic mobilization of indigenous peoples who contributed to the 

implementation of indigenous school education in the municipality of Tefé; characterize and 

understand the participation of actors involved in the construction of policies implemented for 

indigenous school education; Analyze the effectiveness of policies implemented for 

indigenous school education in the community context. Therefore, the analysis of public 

policies focuses on their implementation and effectiveness, trying to understand the 

relationship between State and Society and how social movements, groups and social actors 

contribute to implementation and effectiveness in the Porto Praia community. 

Keywords: State. Public policy. Indigenous school education. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é dedicado a analisar as implementações de políticas públicas de 

educação escolar indígena, no Município de Tefé, nos anos de 2011 a 2021 e sua efetividade 

no território Porto Praia. Dentro do Município de Tefé, têm como referência de análise a 

comunidade indígena de Porto Praia.  

A comunidade indígena Porto Praia, está situada à margem direita do rio Solimões no 

município de Tefé, que está a 523 km de distância em linha reta de Manaus, Capital do Estado 

do Amazonas. Ela fica a aproximadamente 1 hora e 50 minutos da cidade de Tefé, em 

transporte fluvial (barco tipo rabeta, usado pela maioria dos moradores) ou em 45 minutos 

com um motor de potência 40hp. Conta com uma população de aproximadamente 380 

pessoas, sendo 76 famílias, onde 64 destas se identificam como povo Kokama, 01 família se 

afirma do povo Ticuna e as demais não se identificam como indígenas.  

A escolha desta comunidade se deu por estar em processo de reconhecimento étnico e 

territorial, o que representa a maioria das comunidades indígenas de Tefé e, que muitas vezes 

são critérios usados como barreira para a implantação de políticas públicas, especificas e 

diferenciadas a população indígena da região.  

O Município de Tefé possui uma Terra Indígena demarcada, Barreira da Missão e 

inúmeras outras com reivindicação de reconhecimento étnico e territorial, e de acordo com a 

base de dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e com dados da Coordenação 

Técnica Local (CTL) - Tefé encontram-se onze povos indígenas: Apurinã, Kaixana, 

Kambeba, Kokama, Madiha, Matses, Mayoruna, Miranha, Mura, Tikuna e Witoto. Em uma 

terra demarcada e doze não demarcadas: Barreirinha (Caiambé), Ilha do Panami 
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(Boara/Boarazinho), Bom Futuro, Bonfim, Genipáua, Igarapé Açu (Nova Jerusalém), Monte 

Sinai, Nossa Senhora de Fatima do Catuá, Patauá, Porto Praia, Projeto Mapi e Severino.  

 Nossos objetivos são contextualizar o processo histórico de mobilização étnica dos 

povos indígenas que contribuíram para a implementação da educação escolar indígena no 

município de Tefé; caracterizar e compreender a participação dos atores envolvidos na 

construção das políticas implementadas para a educação escolar indígena; Analisar a 

efetividade das políticas implementadas para a educação escolar indígena no contexto 

comunitário do território. 

Partindo desses objetivos a pesquisa tem como foco a participação de atores sociais, 

grupos sociais e instituições (CIMI e FUNAI) que contribuíram, a partir de 2011, para a 

implementação de políticas públicas de educação escolar na comunidade indígena de Porto 

Praia, Município de Tefé. Partimos para entender como se deram as relações políticas entre 

grupos sociais e instituições sociais no espaço entre a Sociedade e Estado e como as mesmas 

impactaram nas políticas públicas da região. 

De acordo com os dados do Instituto Sócio Ambiental, são 61 povos distintos vivendo 

no Amazonas, o presente projeto de pesquisa ao analisar as políticas públicas de educação 

escolar indígenas em Tefé trará também como a população indígena desta região está se 

relacionando com o Estado. Dentro do senso comum, estás populações são vistas com o olhar 

do colonizador, de como ―selvagem‖ e sem participação nas lutas sociais. Mas já foi possível 

verificar no período de redemocratização do Brasil como eles tiveram um papel fundamental 

para garantias de seus direitos na Constituição de 1988, com a conquista de dois artigos na 

mesma. No Brasil a população indígena muito tem lutado para a garantia dos seus direitos e 

com está pesquisa poderá se verificar como vem ocorrendo essa atuação em âmbito local.  

Para análise das implementações dessas políticas públicas de educação escolar 

indígena serão considerados as políticas de reconhecimento da escola indígena, na categoria 

―escola indígena‖; formação dos professores indígenas, apoio pedagógico aos professores 

indígenas, merenda escolar regionalizada, concursos ou seletivos específicos para professores 

indígenas, projeto político pedagógico das escolas, matérias didáticos específicos e 

diferenciados e demais políticas de educação.  

Na efetividade serão considerados as percepções e perspectivas da população 

indígena, execução e funcionalidade, de acordo com a legislação vigente, essas políticas 
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públicas serão analisadas por meio de entrevista semiestruturadas e observação participante, 

se possível, na comunidade de Porto Praia. 

Com a problemática central na pesquisa é compreender o papel dos agentes sociais na 

implementação de politicas públicas de educação escolar indígena e qual a efetividade dessas 

políticas públicas no território de Porto Praia destacamos três questões nortearas: a primeira é 

entender quais os processos de mobilização étnica para a implementação de políticas públicas 

de educação escolar indígena, a segunda é identificar quais os atores sociais que 

desempenharam participação no processo de implementação dessas politicas públicas e uma 

terceira questão é a partir da compreensão desses processos e da identificação dos atores, 

buscar junto a esses e demais membros da comunidade indígena entender qual a efetividade 

das políticas públicas nos território indígena de Porto Praia. 

Este estudo tem sua base teórica orientada por abordagens da Antropologia, com 

diálogo com outras áreas das Ciências Humanas, tais como a Sociologia, Ciência Política, 

História e Geografia. Em consonância com esta perspectiva, destaco as principais categorias 

estruturais: política pública, educação escolar indígena e mobilização étnica; e as categorias 

transversais: Estado, Atos de Estado, agência e estrutura que são examinadas em colaboração 

entre diferentes estruturas teóricas e metodológicas, para ampliação dos materiais analíticos.  

Celine Souza apresenta alguns conceitos de políticas públicas e uso entre eles o de 

Peters (1986), ―política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos‖ (SOUZA, 2006, p. 24), que 

será considerado nesta pesquisa. Discutiremos aqui a questão da política publica envolver 

vários atores e níveis de decisão, onde mesmo sendo materializada através dos governos, e 

não necessariamente se restringir a participantes formais, já que os informais são também 

importantes.  (SOUZA, 2006). 

Dentro da perspectiva da educação a pensaremos trabalhamos as ideias de Hofling 

(2001), a educação é uma política pública social, uma política pública de corte social, de 

responsabilidade do Estado, mas não pensada somente por seus organismos.  

No contexto Amazônico a educação escolar indígena possui diversos pensadores, o 

Gesem Baniwa traz a discussão da educação escolar indígena diferenciada, que permite a cada 

povo indígena definir e exercitar, no âmbito de sua escola, os processos próprios de ensino-

aprendizagem e produção e reprodução dos conhecimentos tradicionais e científicos de 

interesse coletivo do povo.  
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As duas categorias políticas publicas e educação escolar indígena serão as bases de 

reflexão da pesquisa e serão fundamentais na reflexão do primeiro objetivo da pesquisa em 

Contextualizar o processo histórico de mobilização étnica dos povos indígenas que 

contribuíram para a implementação da educação escolar indígena no município de Tefé. 

A mobilização étnica é uma categoria importante para entendermos um de nossos 

objetivos (caracterizar e compreender a participação dos atores envolvidos na construção das 

políticas implementadas para a educação escolar indígena), dentro desta categoria a autora 

Priscila Faulhaber será uma referência necessária para a contextualização da mobilização 

étnica ocorrida nos anos 80 e 90 em Tefé. Ainda apensando neste objetivo a categoria 

Agência pensada dentro da ótica da sociologia nos traz ferramentas para entendermos a 

capacidade dos indivíduos em agirem de maneira independentemente e fazerem suas próprias 

escolhas. Assim como agência será usada nesta pesquisa a análise das estruturas também são 

fundamentais, pois por meio desta os fatores de influência (etnia, costumes, gênero, 

religião...) serão considerados para as ações dos agentes sociais e suas decisões. Os 

instrumentos teóricos inseridos na dimensão analítica dos grupos sociais são ―atores‖ e ―redes 

sociais‖. As vertentes analíticas de ―atores‖ sociais que são discutidos nos estudos Jean 

Cohen, segue a ideia de que atores sociais fazem parte da sociedade civil.  

Para trabalhar o conceito de Estado, usaremos teorias de Weber, Bourdieu e Giddens, 

partirmos da ideia de Estado-nação, trabalhado por Anthony Giddens, em que ―um Estado 

existe onde há um mecanismo político de governo (instituições como um Parlamento ou 

congresso, além de servidores públicos) controlando determinado território, cuja autoridade 

conta com o amparo de um sistema de legal e da capacidade de utilizar a força militar para 

implementar suas políticas‖ (GIDDENS, 2005, pg. 342).  

Trabalhamos a categoria analítica de Atos de Estados, dentro da abordagem de Pierre 

Bourdieu (1989), onde ele coloca que Atos de Estado é uma relativização do Estado, para 

fazer uma critica a adesão ao Estado. Assim, ele define Atos de Estado como atos políticos 

com a pretensão a ter efeito no mundo social. Ou seja, são atos autorizados, dotados de uma 

autoridade que, gradualmente, por uma série de delegações em cadeia, remete a um lugar 

último. Os atos de Estado são praticados por agentes dotados de uma autoridade simbólica, e 

seguidas de efeitos.  Usaremos essa compreensão para identificar os atos de Estados presentes 

na educação escolar indígena, na comunidade de Porto Praia e identificar a relação e ação dos 

atores sociais diante desses atos. Buscando atender um de nossos objetivos em identificar e 
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caracterizar as políticas de educação escolar indígena, pensadas pelo Estado, no contexto 

comunitário de seus territórios.  

Para o desenvolvimento da pesquisa são utilizados os métodos e técnicas da pesquisa 

qualitativa das Ciências Sociais, de acordo com Haguette (2010, p. 20) ―As metodologias 

qualitativas derivam da convicção de que a ação social é fundamental na configuração da 

sociedade‖. Martins (2004, pag. 292) coloca que ―[...] as chamadas metodologias qualitativas 

privilegiam, de modo geral, a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais 

individuais e grupais‖.  

Com relação aos procedimentos metodológicos serão etnográficos e a história oral. A 

análise histórica, com os procedimentos metodológicos da historia oral dos ―atores‖ sociais 

que serão foco da pesquisa e por documentos e registros escritos sobre ações coletivas 

realizadas pelo movimento indígena e os atores sociais que puderam contribuir para a 

implementação de politicas públicas de educação escolar indígena, na região de Tefé. Além 

de análise de materiais documentais, relatórios oficiais das principais instituições e 

organizações do município de Tefé, material bibliográfico e entrevistas semiestruturadas com 

agentes envolvidos.  

Dado o uso da metodologia qualitativa os procedimentos técnicos aqui trabalhados são 

simplificados na pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas. 

Ressaltamos na metodologia a realização de conversas e entrevistas somente com 

pessoas imunizadas para a COVID-19, mediante apresentação da carteira de vacinação 

comprovando as duas doses necessárias para a imunização. Os demais que forem necessários 

participarem da pesquisa e que não atenderem a esse critério, então será usado questionários e 

entrevistas, por meio de mídias digitais, tentando ao máximo proteger os envolvidos da 

pandemia.  

Realizamos uma revisão de literaturas sobre políticas públicas, políticas indigenistas, 

movimento étnico, grupos sociais, educação escolar indígena, ação coletiva, Estado, atos de 

Estado, agência e estrutura, para trabalhar com categorias e conceitos bem fundamentados e 

selecionar as maiores contribuições à referida pesquisa.  

E com o levantamento de documentos das Instituições como FUNAI e CIMI, que 

atuam com a população indígena da região de Tefé. Atas das comunidades indígenas poderão 

ser consultadas, mas com uso limitado, já que dentro da lógica indígena as informações são 

guardadas e repassadas de forma oral. O uso de fontes jornalísticas também será inserido.  
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O uso da pesquisa documental é grande suas contribuições para a pesquisa qualitativa.  

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles podemos extrair e resgatar justifica seu uso em várias áreas 

das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

(SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009, p. 02).  

 

Dentro da análise de implementação de politicas públicas o grupo alvo serão as 

lideranças do movimento indígena, pessoas que estão sempre atuantes nas reuniões e 

articulações com o estado, os atores a frente da educação escolar indígena, como os gestores e 

professores indígenas e as instituições que atuam com a população indígena diretamente, 

como a FUNAI e o CIMI.  

Na análise de efetividade das políticas públicas de educação consideramos a 

comunidade indígena Porto Praia, como participação no movimento indígena, processos 

diferentes de reconhecimento étnico e territorial, distância com relação a sede do município e 

a quantidade de moradores, que podem expressar de maneira geral a realidade das vinte e 

duas comunidades indígenas da região.  Buscando informações com professores e lideranças 

indígenas, gestores e secretários de educação, por meio de entrevistas para informações sobre 

as politicas de educação escolar indígena que foram e são desenvolvidas em suas aldeias e se 

fará observação participante nas áreas estudadas para a identificação das atuais políticas de 

educação desenvolvidas nas regiões e consequentemente sua efetividade.  

 

2. PROCESSOS HISTÓRICOS E OS DESAFIOS PARA IMPLEMETAÇÃO DAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS:  

Os estudos em politicas públicas se iniciaram nos Estados Unidos, a partir da década 

de 50 e no Brasil se tornou mais presente nos anos 2000, com interface multidisciplinar, 

várias fontes de pesquisa podem ser consultadas, e diversas metodologias podem ser usadas 

nesses estudos. Onde entre diversas analises é possível entender os processos políticos, ou 

seja, as relações Estado e sociedade que se desenvolvem para a implementação de uma 

política pública, e estes podem exercer influências nos acessos a bem e serviços individuais e 

coletivos (CORTES, 2013).   

Soraya Cortes, 2013 comenta sobre os estudos realizados pela Sociologia sobre 

estrutura social, estratificação social e desigualdades sociais e suas relações com as 

instituições políticas que, ―existem oportunidade desiguais de acessos a bens e serviços 
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individuais e coletivos e que disso decorrem possibilidades diferenciadas de exercício de 

influência sobre o processo político‖. (CORTES, 2013, p. 50). Com base nas colocações de 

Cortes (2013) a pesquisa ao verificar o processo politico de mobilização étnica em Tefé 

poderá afirmar se essa lógica se aplica as políticas públicas, pois o processo de definição de 

políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas 

esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo. 

Höfling (2001). 

A educação escolar chegou para os indígenas junto com o processo de colonização de 

uma maneira impositiva e descontextualizada de suas realidades, com a necessidade de 

―civilizar as populações nativas‖ e inseri-las no contexto da sociedade envolvente, 

disponibilizar mais mão-de-obra barata no Brasil, por meio de mecanismo de assimilação e de 

tutela.  Para Baniwa (2006) o período entre os séculos XVI e XVIII, é praticamente 

impossível separar atividade escolar do projeto de catequeses missionárias. No decorrer do 

século XIX até o inicio do século XX amplia-se o aspecto de catequese à necessidade de 

civilização e formação de colônias para os indígenas, por meio da educação. Com a criação do 

SPI, o governo federal passa a se responsabilizar pelas escolas indígenas, como afirma 

Gersem Baniwa: ―nesse novo quadro jurídico-administrativo, surgem pouco a pouco as 

primeiras escolas indígenas mantidas pelo governo federal.‖ (BANIWA, 2006, p. 151). Com a 

Constituição de 1934 foi atribuída ao Estado Brasileiro poderes exclusivos para legislar sobre 

os assuntos indígenas, que consolidou um quadro da educação escolar indígena similar as 

escolas rurais. Como já exposto a Constituição de 1988 quebra estes aspectos da educação 

escolar indígena e o Brasil entra no século XXI com uma vasta legislação sobre a educação 

escolar indígena que, no entanto, ainda não são efetivas entre os povos indígenas do Brasil.  

As políticas governamentais para os povos indígenas, no Brasil foram pensadas após 

diversas tentativas de negar a existência desses povos, como não foram possíveis as tentativas 

e destruição desses povos, o Estado brasileiro buscou de integrá-los a sociedade nacional, para 

que assim, pudessem se ―tornar‖ cidadãos brasileiros.   

O Estado brasileiro, muito fez para negar a existência dos povos indígenas do Brasil e 

em alguns momentos se buscou integra-los a sociedade envolvente para que ―deixassem‖ de 

ser indígenas. Um exemplo desta politica assimilacionistas realizada pelo Estado foi a criação 

do Serviço de Proteção aos indígenas (SPI), em 1910 que iniciou uma nova política para a 
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população indígena com objetivo de integrar os povos e seus territórios, coordenando desde 

os processos de isolamento até a ―civilização‖.  

Neste processo não foi permitido à população indígena autonomia para tomada de 

decisões por serem vistos como incapazes, e isso se refletia em todos os sentidos inclusive na 

educação. Para Cunha (2016, p. 24) ―as intervenções da política tutelar procuravam retirar o 

indígena da condição de entrave ao progresso, inserindo-o na marcha da formação do Estado 

nacional e esse novo lugar estava condicionado às conveniências do SPI‖. Durante toda a 

atuação do SPI, ―o sistema de tutela permitiria o descuido sistemático dos interesses 

indígenas; políticas foram implementadas pelo Estado sem consulta aos grupos indígenas, 

considerados incompetentes para cuidar de seus próprios assuntos‖. (GARFIELD, 2000, p. 

25). Estas politicas assimilacionistas continuaram mesmo com o fim do SPI em 1967, o 

Estatuto do índio de 1973, segue a mesma linha de raciocínio, de que o indígena precisa ser 

tutelado pelo Estado, por se apresentar ―incapaz‖.  

Com a participação dos povos indígenas no debate sobre a Constituição Federal de 

1988 foi garantido no artigo 213, que ―são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens‖. Neste artigo também foi garantido o ensino Fundamental regular em língua 

portuguesa, assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas próprias línguas 

maternas, assim como seus processos próprios de aprendizagem. Ou seja, só a partir da 

Constituição Federal de 1988 foi garantida a educação escolar indígena específica, 

diferenciada, bilíngue e intercultural, projetada para aos indígenas de acordo com as 

características próprias de cada povo. 

Como destaquei acima, a educação escolar indígena surge ainda no período colonial 

do Brasil, não como uma política pública e sim como um mecanismo a serviço do processo de 

integração dos povos indígenas, ou com intuito de ―civilizá-los‖. Neste período de 

colonização ―a escola, em suas diversas configurações, cumpre a sua parte enquanto 

catequizadora e transmissora/reprodutora da cultura superior e etnocêntrica...‖ Nascimento 

(2006 p. 03). 

Com declaração de ―independência‖, em 1822 e a formação do Império, a proposta de 

civilização dos povos indígenas continua, sendo colocado no projeto Constitucional de 1823 o 

―estabelecimento para catequese e civilização dos índios‖ e mesmo cenário se repete quando o 
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Brasil se torna República em 1889, Berton (2013). Assim, no decorrer do século XIX até o 

inicio do século XX amplia-se o aspecto de catequese à necessidade de civilização e formação 

de colônias para os indígenas, por meio da educação, Baniwa 2006.  

A Lei número 6.001 de 1973, mais conhecida como "Estatuto do Índio" trata das 

relações do Estado e da sociedade brasileira com os povos indígenas, nesta lei, os povos 

indígenas continuam sendo tratados como seres ―relativamente incapazes‖, que deveriam ser 

tutelados por um órgão indigenista estatal até que eles estivessem inseridos na sociedade 

nacional. Portanto as politicas governamentais aos povos indígenas eram pensadas para 

atender estes objetivos, inclusive a educação escolar.  

A Constituição Federal de 1988 rompe um pouco com este processo, dando autonomia 

e garantido educação escolar especifica e diferenciada. No entanto ainda se mantém um órgão 

de tutela até os dias atuais que é a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.  

No contexto brasileiro a escola em terras indígenas se estabeleceu como um espaço de 

fronteiras entre culturas com visões de aculturação, integração e assimilação dos povos 

indígenas aos princípios do Estado Nacional. As garantias constitucionais e o interesse dos 

movimentos indígenas buscam mudar essas ideias anteriores, trazendo agora para o meio da 

educação escolar uma escola indígena que se construa como um recurso institucional 

específica, autônoma, emancipada que assegure o fortalecimento de suas identidades, para 

isso a mobilização étnica no Brasil e em Tefé buscam atuar para garantir a implementação de 

políticas públicas educacionais, como estão escritas na legislação vigente.  

No Município de Tefé a mobilização indígena iniciou no final da década de 70, na 

tentativa de organização para garantia dos direitos territoriais, Faulhaber (1987, p.65) afirma 

que o ―movimento dos índios‖ de Tefé, articulado com a construção de uma organização 

indígena a nível nacional, emerge num momento singular da redefinição do redefinição do 

campo político regional.   

A história de Tefé ―na luta pela garantia de direitos territoriais, eles organizaram-se 

politicamente no sentido de demarcação de suas terras. Através da demarcação, estes grupos 

territorializam, ou seja: conquistam a capacidade de interferir sobre um tempo e um espaço 

mediante um processo politico que envolve relações de força, latente ou manifesta‖ 

(Faulhaber 1991, apud, Faulhaber 1998, p. 46,).  

A partir da compreensão da mobilização do movimento indígena e das ações 

especificas dos atores da comunidade Porto Praia é importante para compreender a 
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consolidação de uma proposta de consolidação e implementação de politicas publicas as 

implementações de politicas educacionais nesta comunidade. Aqui destaco a necessidade de 

analisar esta implementação e, no contexto atual sua efetividade considerando quais suas 

implicações e os desafios atuais que serão identificados no decorrer da pesquisa.  

No ano de 2014, os moradores da comunidade indígena de Porto Praia obtiveram por 

parte da FUNAI o reconhecimento étnico e a oficialização da terra e da comunidade como 

comunidade indígena, pertencente ao povo Kokama. Embora a oficialização só tenha ocorrido 

em 2014 junto a FUNAI, o reconhecimento étnico e territorial por parte do povo é de 2002-

2005 (SILVA, 2019). 

Mas de acordo com SILVA (2019, p. 18) ―A ocupação da referida área reivindicada 

pelo grupo indígena que lá vive é anterior à solicitação e à oficialização da terra, a mesma se 

deu na década de 70 com a chegada dos primeiros moradores na propriedade para trabalhar na 

extração da castanha‖ (SILVA, 2019, p. 18). 

Porto Praia é uma das comunidades indígenas não demarcadas de Tefé, que se 

localizam próximo a sede do Município, já possui vários direitos indígenas reconhecidos pelo 

Estado no âmbito da saúde e educação, e sua luta por reconhecimento étnico e territorial vem 

junto as novas mobilizações étnicas ocorridas em Tefé à partir dos anos 2000, onde ―novos‖ 

grupos e comunidades buscam pelo reconhecimento indígena na região. E essas 

características da comunidade nos trazem um leque de elementos importantes para uma 

pesquisa no âmbito das políticas públicas, voltados para a compreensão principalmente das 

ações dos agentes sociais frente o Estado.  

 

3. CONCLUSÃO  

A pesquisa sobre educação escolar indígena: processos de implementação e 

efetividade das políticas educacionais na comunidade de Porto Praia, em Tefé-AM, tem um 

potencial importante para as pesquisas em políticas públicas, principalmente no contexto 

Amazônico. Onde a partir desta pesquisa em andamento já é possível perceber o reduzido 

número de referenciais analíticos para pesquisas em políticas públicas e sociais na Amazônia, 

mas destacando a dificuldade de acesso às bibliotecas e acervos, por conta da pandemia da 

Covid 19 que vem ocorrendo desde 2020.       

Portanto, dentro deste quadro dos povos indígenas de Tefé a pesquisa poderá 

contribuir teoricamente, ao analisar as políticas públicas de educação escolar indígenas em 

Tefé, expondo como a população indígena desta região está se relacionando com o Estado. 
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Pois, para o senso comum, estás populações são vistas com o olhar do colonizador e sem 

participação nas lutas sociais e muitas vezes o Estado ainda as trata sobre tutela. No âmbito 

nacional a população indígena muito tem lutado para a garantia dos seus direitos e com está 

pesquisa poderá se verificar como vem ocorrendo essa atuação em âmbito local, no espaço de 

garantia da educação escolar.  

Contribuirá também, descrevendo como os grupos políticos, o movimento étnico e as 

instituições vêm exercendo influências sobre os processos políticos de implementação de 

políticas públicas e colocar do ponto de vista das comunidades indígenas e da legislação 

vigente, sobre a efetividade dessas políticas na comunidade indígenas, nos dias atuais.  
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O PROCESSO CIVILIZADOR E OS ESPAÇOS DE NÃO CIVILIDADE NA FESTA 
DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO EM PARINTINS, AMAZONAS.

THE CIVILIZING PROCESS AND THE SPACES OF NON-CIVILITY IN THE FESTIVAL OF 
THE PATRONEST NOSSA SMALLER IN PARINTINS, AMAZON.

Rosimay Corrêa 1

GT 07 Práticas socioculturais e processos civilizadores na Pan-Amazônia. 

RESUMO
Em Parintins no Estado do Amazonas é realizada a festa em homenagem à padroeira, Nossa 
Senhora do Carmo. A devoção a Maria foi introduzida pelo carmelita frei José Álvares das 
Chagas no século XIX sendo reconhecida no século seguinte como a padroeira da Diocese de 
Parintins, abrangendo ainda os municípios de Nhamundá, Maués, Barreirinha e Boa Vista do 
Ramos. A festa em homenagem a santa reúne uma quantidade expressiva de devotos, 
romeiros, pagadores de promessa entre outros que participam todos os anos das atividades 
religiosa e social que compõem essa festividade. Este artigo busca discutir sobre alguns 
aspectos desse festejo que sinalizam a presença do processo civilizador representado pela 
igreja na tentativa de exercer o controle na organização e nas homenagens à padroeira. A 
pesquisa é bibliográfica com suporte de trabalho de campo e apoiada na teoria sociológica de 
Norbert Elias. Considera-se, ao final que, a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo em 
Parintins revela mudanças nas relações sociais e no comportamento dos indivíduos por 
representar a tentativa eclesiástica em exercer o controle sobre as festas religiosas, levando à 
marginalização e à exclusão de outras formas de expressão da fé nas homenagens aos santos 
padroeiros.
Palavras-chave: Amazônia. festa da padroeira. processo civilizador. controle social.

Abstract
In Parintins in the State of Amazonas, the festival is held in honor of the patron saint, Nossa 
Senhora do Carmo. Devotion to Mary was introduced by the Carmelite Friar José Álvares das 
Chagas in the 19th century and was recognized in the following century as the patron saint of 
the Diocese of Parintins, also covering the municipalities of Nhamundá, Maués, Barreirinha 
and Boa Vista do Ramos. The festival in honor of the saint brings together a significant 
number of devotees, pilgrims, promise payers, among others who participate every year in the 
religious and social activities that make up this festival. This article seeks to discuss some 
aspects of this celebration that signal the presence of the civilizing process represented by the 
church in an attempt to exercise control in the organization and in the homage to the patron 
saint. The research is bibliographical with fieldwork support and supported by Norbert Elias' 
sociological theory. In the end, it is considered that the feast of the patron saint Nossa Senhora 
do Carmo in Parintins reveals changes in social relations and in the behavior of individuals by 
representing the ecclesiastical attempt to exercise control over religious festivals, leading to 

1 Docente do Instituto Federal do Amazonas, Campus Parintins, Graduada em Filosofia (UFAM), mestra em 
Sociologia (UFAM) e Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia (UFAM). E-mail: 
rosimay.correa@ifam.edu.br
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the marginalization and exclusion of others forms of expression of faith in homage to the 
patron saints.
Keywords: Amazon. feast of the patroness. civilizing process. social control.

1. INTRODUÇÃO

A colonização da Amazônia esteve apoiada, desde o início, na colonização espiritual2 

dos povos nativos,  representada entre outros pela atuação missionária lusitana no século 

XVII com a fundação do Forte do Presépio em Belém, no estado do Pará. Dessa região 

partiram diversas ordens missionárias com o propósito de assegurar o domínio territorial para 

o Estado e a conquista das almas para a Igreja ao longo do rio Amazonas e seus afluentes.

A aventura da conquista política e religiosa da Amazônia acompanhada da tentativa de 

compreendê-la pelos naturalistas, estudiosos3 e escritores ao longo dos séculos revelam uma 

região marcada pela diversidade geográfica, política, econômica e sociocultural. Essa 

diversidade torna o entendimento sobre essa região uma tarefa árdua e, ao mesmo tempo, 

desafiadora, pois “falar da Amazônia, em qualquer dos aspectos-fisiográfico, social, 

intelectual- é aventurar-se a enfrentar senão o infinito, pelo menos o indefinido” 

(BATISTA,2003, p.11). 

 Nessa perspectiva, percebemos que o termo Amazônia aponta para a diversidade em 

todos os aspectos, como assinala Torres (2005, p.20), “deve-se ter claro que a Amazônia não 

se resume à biodiversidade. A heterogeneidade sociocultural também é uma das maiores 

características da região”. Nas diversas localidades amazônicas, as pessoas construíram 

formas peculiares de sobrevivência, aproveitando de múltiplas maneiras os recursos da fauna 

e da flora, estabelecendo relações sociais, políticas e culturais criadoras de fortes laços 

identitários dos quais, neste artigo, destacamos a religiosidade voltada às festas dos santos 

padroeiros.

Em Parintins, no Estado do Amazonas, situada à margem direita do rio Amazonas, 

entre o rio Madeira e o Paraná do Ramos, a heterogeneidade sociocultural indígena 

prevaleceu até a chegada dos europeus. O nome desta cidade é uma homenagem aos índios 

Parintim, habitantes da Serra de Parintins4. Com o processo imigratório essa região recebeu 

2 Ver Reis (1966)
3Silva (2004) aponta para a existência de quatro Amazônias, a saber: Indígena, Lusitana, Portuguesa e 
Revolucionária. 
4 A Serra de Parintins é uma elevação de terra que possui 152 m de altitude, também é o limite divisório entre os 
Estados do Amazonas e Pará. 
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portugueses, italianos, espanhóis, japoneses  entre outros que influenciaram na formação 

étnica e cultural local.

De acordo com o IBGE (2010), dos 102.033 habitantes5 de Parintins cerca de 83.487 

se declararam adeptas da religião Católica Apostólica Romana. Os demais professam a 

religião Evangélica, Tradições indígenas, Judaísmo, Espírita, sem religião entre outras. Note-

se que a religião católica ainda é predominante nesse município, tendo a devoção a  Maria a 

expressão maior da fé católica, acompanhada da crença na proteção divina diante das 

dificuldades. Para Durkheim (2008, p.493), “o fiel que comungou com o seu deus não é 

apenas homem que vê verdades novas que o incrédulo ignora: é homem que pode mais. Ele 

sente em si maior força para suportar as dificuldades da existência e para vencê-las”. 

A proposta deste artigo está voltada à  discussão de alguns aspectos da festa da 

padroeira, Nossa Senhora do Carmo em Parintins que sinalizam a presença do processo 

civilizador e de mecanismos de controle social conduzidos pela igreja.  O material 

bibliográfico analisado corresponde a  trechos da minha tese de doutorado defendida em 

20196 junto ao Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia da 

Universidade Federal do Amazonas. Para esta discussão acompanhamos as teorias eliasianas 

que revelam o papel da igreja no desenvolvimento de sistemas de controle psicogenético e 

sociogenético os quais exerceram forte influência na formação da identidade e da cultura 

parintinense.  

2. A DEVOÇÃO, A FESTA E O BARRACÃO

A Ordem dos Carmelitas surgiu no Monte Carmelo na Palestina por volta do século 

XII, sendo ela considerada a herdeira do profeta Elias7.  Conforme a tradição da Igreja, a 

Virgem do Carmo apareceu ao Superior Geral da Ordem Simão Stock no dia 16 de julho de 

1251 em seu socorro diante das perseguições no Ocidente, esta data é considerada o dia 

oficial da santa.

  Em Parintins essa devoção foi semeada no século XIX, pelas mãos de frei José 

Álvares das Chagas8 que reuniu um número expressivo de indígenas, em especial, a etnia 

5 Atualmente os habitantes de Parintins somam 115 363 pessoas, com maior concentração populacional na área 
urbana deste município. Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/parintins.html Acesso 
em 07/04/2021
6 Ver Corrêa (2019).
7 No século IX, o profeta Elias combateu os profetas de Baal e Asserá, divindades antigas em especial do povo 
cananeu. Ver Corrêa (2019)

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/parintins.html
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Sateré-Mawé9 para povoar Vila Nova da Rainha10, antigo nome de Parintins que era 

administrada pelo capitão português José Pedro Cordovil11. Coube ao Estado e à Igreja a 

imposição das leis, das regras morais, dos hábitos e dos costumes considerados civilizados, 

ignorando-se a existência da heterogeneidade sociocultural nativa existente. 

Por meio do discurso civilizador, a Igreja e o Estado justificavam ações que ao final, 

ameaçaram a cultura dos autóctones da Amazônia. O termo civilização “expressa a 

consciência que o Ocidente tem de si mesmo” (ELIAS,2011,p.20) e diante dos povos 

indígenas,  missionários e capitães julgavam-se superiores e autorizados a subjugá-los e a 

explorá-los. 

A devoção a  Maria semeada no solo parintinense fez parte do projeto civilizador, pois 

visava a conquista da alma  e do corpo dos indígenas para o mundo do trabalho. A docilidade, 

a disciplina, o medo e as regras impostas pela moral cristã acorrentavam paulatinamente os 

nativos, buscando afastá-los da própria cultura e da liberdade.   

Com a fundação da paróquia de Nossa Senhora do Carmo no século XIX e sua 

elevação à Prelazia (1955) e à Diocese (1961), a igreja consolidou ainda mais seus domínios 

sobre essa região. Estas mudanças estão associadas à presença dos missionários do PIME12 a 

partir de 1955, cuja ação “foi materializada por meio da construção de igrejas, escolas, rádio, 

olaria, seminário e outras obras que alteraram a rotina dos parintinenses” (CORRÊA, 2019, p. 

38). 

Essas obras revelam um projeto da igreja que reuniu os fiéis, animando-os na fé, 

afastando outras religiões e incentivando a educação dos jovens .  Para o historiador  Diego 

8  Frei José Álvares das Chagas pertencente à Ordem Carmelita foi considerado o responsável em reorganizar 
Vila Nova da Rainha, bem como a fundação das aldeias de Canumã, São José do Matary e Borba. Ver Souza 
(1988).
9 O termo Sateré significa lagarta de fogo e mawé significa papagaio inteligente. A etnia Sateré-Mawé é a etnia 
que mais se destacou na região de Parintins. O guaraná e o Porantim são elementos de grande valor simbólico, 
pois estão associados à origem, a tradição oral e aos códigos legisladores dessa etnia. Ver Corrêa (2019), Torres 
(2014), Teixeira et al (2009).
10 A cidade de Parintins recebeu vários nomes ao longo da sua história, a saber: Las Picotas (1542), São Miguel 
dos Tupinambarana (1669), Aldeia de São Francisco de Xavier dos Tupinambarana (1723), Vila Nova da Rainha 
(1798), Freguesia de Nossa Senhora do Carmo dos Tupinambarana (1833), Vila Bela da Imperatriz (1859) e 
Parintins (1880).  Ver Corrêa (2019).
11 José Pedro Cordovil é considerado o fundador oficial de Parintins, chegando nessa região por volta de 1796, 
acompanhado de agregados e de escravos, introduzindo a atividade da pesca ao pirarucu, o cultivo do cacau, do 
tabaco do guaraná e da maniva, por meio principalmente da exploração da mão-de-obra indígena. Ver Cerqua 
(1980).
12 O Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras surgiu da unificação do Seminário Lombardo para Missões 
Estrangeiras (1850) com o Seminário dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo para as Missões Estrangeiras (1871), 
realizada pelo Papa Pio IX.
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Omar Silveira, “desde o primeiro momento  Dom Arcângelo13  fala que trouxe a civilização 

para este lugar inóspito, que não é nada antes da chegada da posse da fé cristã, é com os 

cristãos que isso sai da barbárie e vai para a civilização” (Apud CORRÊA, 2019, p.38). 

Conforme a fala desse estudioso, o discurso elaborado pela igreja se considera como a 

responsável pelo desenvolvimento econômico, social e cultural de Parintins. De modo que, 

sem a presença dela, a cidade não teria alcançado tal nível de desenvolvimento. Isso não deixa 

de ser verdadeiro, porém não significa que este avanço esteja associado unicamente às ações 

da igreja. O contexto socioeconômico da época visto numa perspectiva de processo social, 

como considera Matos (2015, p.106), “nos dá a dimensão do olhar em retrospectiva e 

visualizar que os humanos, por força de suas capacidades biológicas, não seguem em uma 

única direção”.

 Em outras palavras, podemos considerar que o contexto histórico da época contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento das atividades da igreja, de modo que as múltiplas 

interações sociais tecidas em sociedade, revestidas pelo discurso desenvolvimentista14 

impulsionaram tal avanço, pois “esse processo não seria obra de planejamento de uma única 

pessoa ou grupo de pessoas. Foi a somatória dessas transformações que permitiu a 

constituição da atual civilização” (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012, p.01).

A expressão maior da devoção carmelita nessa região é a realização da festa em honra 

a Nossa Senhora do Carmo no período de 06 a 16 de julho, logo após o Festival Folclórico15. 

Coincidentemente, nessa época do ano ocorre a redução da quantidade de chuvas, há fartura 

de pescado, tem-se o recuo das águas dos rios e o reaparecimento das terras de várzea. Os 

moradores que estavam nas terras firmes retornam com seus animais para as áreas de várzea e 

cultivam uma variedade de verduras, legumes e frutas que abastecem o mercado local.

As homenagens à santa se encontram na passagem do inverno para o verão 

amazônico16, trazendo bençãos por meio da abundância de alimentos, principalmente, aos 

13 Dom Arcângelo Cerqua (1917-1990) foi o primeiro bispo da Diocese de Parintins no período de 1961 a 1989. 
Participou das quatro sessões do Concílio Vaticano II, é autor da construção da Catedral de Nossa Senhora do 
Carmo, da Rádio Alvorada, do Hospital Padre Colombo, do Hino de Parintins.
14 O governo de Juscelino Kubitschek assumiu o discurso de desenvolvimento econômico visando o fim do 
estado de pobreza e atraso para atingir a prosperidade por meio, entre outros, da industrialização. Ver Benaion 
(2006). 
15O Festival Folclórico de Parintins é realizado no último final de semana do mês de junho, com apresentações de 
quadrilhas caipiras e a disputa dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso no Bumbódromo.
16 O inverno amazônico corresponde ao período (fevereiro a julho) de maior incidência de chuvas, contribuindo 
para a enchente dos rios, provocando a inundação das terras de várzea, a redução do nível de                  oxigênio das águas 
e escassez do pescado. O verão amazônico é o período (agosto a janeiro) que ocorre o  recuo das águas facilitando 
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moradores das comunidades rurais, das cabeceiras de rios e igarapés.  Participar da festa da 

santa simboliza a gratidão pela fartura e pelas graças alcançadas ao longo do ano.

Os católicos residentes nas comunidades rurais chegam nos dias 05 e 06 de julho para 

participarem do Círio17.  Muitos deles hospedam-se nas residências de parentes, amigos ou 

ainda nas embarcações. Até a década de 1960, igreja e os moradores construíam um barracão 

na orla da cidade para abrigar essas pessoas. Era uma habitação provisória, feita com 

madeiras da região e coberta com palha, sem divisão de cômodos, somente um grande salão 

onde eram amarradas as redes, acomodados os pertences, onde também ocorriam as refeições, 

a higiene e o descanso. Nesse espaço de uso comunitário as relações sociais eram marcadas 

pela partilha dos alimentos, da esperança e da fé no poder da santa (CORRÊA,2019). 

Sendo o mundo uma criação do         próprio homem, o sentido às coisas, aos fenômenos, 

aos fatos e à propria vida está vinculado a ele.               Para Bachelard (1978, p. 225), “a casa e o 

universo não são simplesmente dois espaços justapostos. No reino da imaginação, 

animam-se mutuamente em devaneios                contrários”, produzindo uma interação contínua 

entre esses espaços e às                  pessoas que transitam neles. Na concepção de Da Matta (1986, 

p.23),  a rua “é o lugar do   movimento, em contraste com a calma e a tranquilidade da 

casa”. 

Na Amazônia, o barracão assume um significado peculiar, ele é “aberto dos lados, com 

chão de terra batida. Chamam-no ramada, e nele se dança             durante as festas” (WAGLEY, 

1988). Ele engendra a representação das reuniões, das assembleias e das festas, opondo-se 

tanto à rua quanto à casa, sendo uma extensão desta em direção àquela,  ao promover a 

convivência comunitária e ordenando-se conforme o interesse das pessoas em participar do 

festejo.

Com o fim do barracão, o espaço de socialização dessa festa foi ocupado 

exclusivamente pelo arraial que corresponde à praça em frente e nas laterais da Catedral. 

Nele, o controle dos impulsos e  da emoções são preponderantes, fexibilizando-se à medida 

que se afasta de seu epicentro, a Catedral. O controle dos preparativos desse festejo também 

saiu das mãos dos leigos, passando para a Coordenação da Festa18,  sob a liderança do pároco.  

a captura de grandes quantidades de peixes, as temperaturas ficam mais elevadas  e as terras de várzea ressurgem 
fertilizadas pelas águas do rio Amazonas.
17O Círio é a procissão que abre oficialmente a festa da padroeira em Parintins. A imagem da santa é conduzida 
no andor na companhia dos católicos  por algumas vias públicas até a Catedral. Ver Corrêa (2019).
18 Ver Corrêa (2019)
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Assim, o barracão que engendrava a  convivência comunitária dá lugar ao arraial, símbolo do 

poder da igreja. 

Essas alterações sinalizam mudanças no comportamento dos indivíduos atreladas, 

entre outros, pelo interesse da igreja em controlar os preparativos dessa festa religiosa. A 

lembrança do barracão encontra-se, somente,  naquelas pessoas que numa determinada época 

presenciaram ou conviveram com a necessidade de acolher numa casa comum aqueles que de 

longe vinham para as homenagens à santa. Para Elias (2011, p.221) a “mudança nas estruturas 

de personalidade é um aspecto específico do desenvolvimento das estruturas sociais”, ou seja, 

à medida que a igreja associada ao poder público alteraram o espaço urbano e controlaram as 

manifestações socioculturais da época, como por exemplo, a festa da padroeira,  as relações 

sociais e o comportamento dos indivíduos elaboraram novas configurações sociais. 

3. OS INFERNINHOS, AS MARGINALIDADES E AS EXCLUSÕES

O comércio de bebidas alcoólicas foi proibido em 2014 na festa de Nossa Senhora do 

Carmo, o que levou ao fechamento do Bar da Festa que funcionava desde 1985 (CORRÊA, 

2019).  O arraial também passou a ser demarcado por cavalhetes, reforçado pelo serviço de 

seguranças particulares com o objetivo de  impedir o tráfego de pessoas portando essas 

bebidas ou com sintomas de embriaguez. Esta medida recebeu o apoio do poder público e de 

parte dos frequentadores dessa festa que não concordam com este tipo de comércio. Para 

Oliveira e Oliveira (2012, p.04) “ é preciso compreender que as relações sociais são 

elaboradas para e pelos homens, e visam atender às demandas do momento histórico em que 

estão vivendo”. 

Mas, apesar dessa proibição, observa-se ainda a prática desse comércio na parte final 

do arraial, especificamente, nas ruas Clarindo Chaves e Governador Leopoldo Neves, nas 

barraquinhas erguidas na frente das residências e em triciclos19. Em frente à praça da Catedral 

encontra-se a avenida principal20, a avenida Amazonas, cuja passarela é tomada  nas duas 

19 O triciclo é um transporte típico do município de Parintins. Ele é adaptado na bicicleta, na qual a parte 
dianteira tem o formato de uma carroceria, serve para transportar pessoas e pequenas mercadorias. Cada corrida 
custa entre R$5,00 a R$20, dependendo da distância a ser percorrida, da quantidade de pessoas ou do peso das 
mercadorias, pois ele é movido pela força do condutor ou condutora ao mover os pedais que fazem as rodas do 
triciclo girarem.
20 A Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) isola o trecho da avenida em frente à Catedral nas 
noites de arraial e durante a procissão no dia 16 de julho, organizando o tráfego de pessoas nessa área.
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margens por vendedores ambulantes, o que facilita a circulação de bebida alcoólica no 

arraial.

Em virtude da participação intensa de pessoas nessa manifestação religiosa, 

determinadas vias públicas receberam a alcunha de inferninhos, herança de uma época na qual 

o consumo de bebidas alcoólicas era liberado, “tinha muita caipirinha, isso aqui era cheio de 

caipirinha era barulho, o rapaz vinha pra cá e trazia o som dele, já lhe falei era um inferninho, 

era horrível de tudo, era barulho, briga, prostituição era de tudo”(Apud CORRÊA, 2019, p.48).

A expressão inferninho atenua e ameniza a carga do termo inferno, representando as 

áreas nas bordas do arraial, onde ocorrem pequenas transgressões atreladas ao consumo de 

bebidas alcoólicas, sendo espaços desviantes do percurso da civilidade e da ordem, pois 

correspondem aos ambientes nos quais todos os comportamentos são permitidos. 

Os frequentadores desses ambientes         pertencem a todas as classes sociais, 

sobressaindo-se os oriundos das comunidades rurais e dos bairros periféricos. Esses espaços 

recordam as festas de santo realizadas nas comunidades rurais da região onde a diversão e a 

informalidade são concebidas como partes consitutivas do tempo festivo21. 

A presença dos inferninhos é necessária, pois permite a participação de todas as 

camadas sociais nas homenagens à santa, num trânsito que foge ao retilínio, pois “a ordem, a 

desordem, a potencialidade organizadora, devem ser pensadas juntas” (MORIN,2008, p.65). 

Anterior à construção da Catedral, por volta de 1940 e 1950,  a rua Clarindo Chaves 

recebia a alcunha de “rua da pauzada”, isto porque havia uma intensa concentração   de bares e 

pontos de prostituição. Grande parte das brigas e dos desentendimentos envolviam as 

prostitutas e seus clientes, quando estes recusavam-lhes o pagamento,  sendo repreendidos 

com golpes de pau. 

Ressalte-se que a prática da prostituição também ocorre nos inferninhos. As 

aglomerações, o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas concorrem para a existência 

dessa prática. A busca dos prazeres do corpo compõe ambiência              da festa, da aglomeração e da 

excitação. Os inferninhos permitem que as prostitutas participem da festividades, já que são 

excluídas da ode da igreja,               por serem consideradas mulheres da vida e de vida fácil. As 

prostitutas não se enquadram  no perfil das mulheres honradas, comportadas ou do lar, 

como prevê o                 patriarcado. Na antiguidade, conforme Rago (2008, p.41), a prostituta 

“poderosa, simbolizava a investida do instinto contra o império da razão, a exemplo de 

21 Ver Alves (1980).
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Salomé, ameaça de subversão dos códigos de comportamento estabelecidos”. A prostituição é 

uma profissão de auferir dividendos com a venda de serviços sexuais. Essas mulheres são 

donas do próprio corpo e capazes de dissociar o amor do prazer e, isto, incomoda a moral 

cristã.

Ao descrever a sociedade parintinense da década de 1950, Teixeira (2007, p.419)  

destaca a predominância de um preconceito rígido sobre as chamadas mulheres mal faladas, a 

saber: “o clube tinha especial         atenção em proibir expressamente o ingresso de moças mal 

faladas. Isso  constituía uma questão de honra: se havia falatórios na cidade de que 

determinada moça já havia perdido a virgindade (a ‘honra’), ela não devia tentar entrar no 

clube”.

Em contraposição as essas mulheres, durante a arrecadação    dos donativos nos 

primórdios da festa da padroeira, a  artesã Veríssima “era considerada uma pessoa de respeito, 

todo mundo procurava ela, ornamentava, fazia grinalda da primeira comunhão” 

(CORRÊA,2019, p.52). O processo civilizador conduzido pela igreja aponta para os bons 

comportamentos e exige a virtuosidade das mulheres tendo como modelo exemplar, a Mãe de 

Jesus Assim as prostitutas, mulheres amasiadas, separadas, moças que fossem     vistas 

acompanhadas por estranhos ou sozinhas à noite pelas ruas da cidade, enfim, aquelas que não 

se adequavam à moral católica, eram excluídas.  

Haviam lugares específicos para esses encontros nos quais, “ frequentavam os homens 

casados, homens da sociedade que podiam pagar. Os que não podiam, vinham aqui pra 

Pausada, por incrível que pareça, os ‘bonitão’, né, iam pra lá pro ‘Toco22’  (CORRÊA, 2019, 

p.53). Nesses lugares era comum a presença tanto de homens casados quanto de solteiros. 

Algumas vezes, os proprietários desses lugares contratavam mulheres de outras cidades com o 

intuito de atrair  os clientes. Não aceitando esta prática, a igreja  comprou o terreno onde 

estava instalado o Toco, construindo nesse espaço uma escola. 

Os bordéis foram levados para os bairros periféricos como forma de controle social, 

pois nesses lugares mulheres e homens não apresentavam o comportamento que a moral 

dominante considerava sinônimo de civilidade.  Por isso, afastar esses lugares dos centros 

urbanos representava uma espécie de higienização desses espaços, expressando ainda 

22 O “Toco” era o nome dado a um Bordel no qual os homens da alta sociedade frequentavam. As mulheres 
casadas se queixavam constantemente desse lugar ao bispo, levando a diocese a comprar o terreno onde estava 
instalado este ambiente, forçando esses bordéis a se afastarem do centro da cidade de Parintins. Ver Cerqua 
(1980).
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mudanças na estrutura e nas relações sociais, ou  sociogênese, bem como alterações no 

comportamento  e a estrutura da personalidade, ou psicogênese  da época (ELIAS,2011). 

Durante a festa da padroeira, a prostituição aparece nos inferninhos como um desvio à 

moral, pois a prostituta e Maria representam padrões de comportamentos diferentes. A 

primeira expressa a liberdade sexual feminina, que separa amor do prazer, enquanto que a 

segunda é desprovida da sensualidade e marcada pelo aspecto da maternidade. Os inferninhos 

não dizem respeito somente ao espaço físico, eles se referem, também às pessoas que são 

marginalizadas e excluídas da sociedade.  Neles todas as classes sociais interagem, 

expressando sua religiosidade por meio da vivência de experiências intensas,  satisfazendo 

ainda as necessidades humanas voltadas ao afeto, à   diversão, ao alimento e ao prazer sexual. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As festas dos santos padroeiros são ocasiões de interações sociais e de renovação da fé 

que  contribuem para o fortalecimento dos laços comunitários.  A devoção a Nossa Senhora 

do Carmo permite o encontro dos moradores das áreas rurais com os da área urbana de 

Parintins.

A devoção e a festa a Virgem do Carmo representam o processo civilizador nessa 

região da Amazônia ao alterarem os costumes, os hábitos  e a concepção de mundo das 

pessoas, internalizando a Mãe de Jesus como sinônimo e modelo do bom cristão.  De modo 

que, o  amor e a fé no poder de Maria criou vínculos de afetividade que, sob o controle da 

igreja, estabeleceram formas de expressão da fé e comportamentos sociais consoantes à moral 

cristã.

Os espaços transgressores e as categorias sociais marginais foram afastados do 

epicentro da festa e  levados às  bordas do arraial. Nesses espaços que predominam a ausência 

de regras e do controle eclesiástico, afloram as lembranças de um tempo onde o controle dos 

bens da salvação era administrado pelo leigo, ou ainda numa época na qual a festa 

simbolizava a vida plena, o encontro necessário entre o sagrado e o profano, longe do 

processo civilizador.   
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RESUMO 

O tema desta pesquisa é o significado da legislação na sociedade colonial e imperial escravista 

na Amazônia. O significado desta legislação será interpretado pela estruturação que ofereceu a 

figuração escravista, bem como como resultado de tendências e tensões desta figuração. O 

objetivo desta investigação é a compreensão da figuração social da sociedade escravista da 

Amazônia e das tensões que eram parte desta figuração. Por conseguinte, da compreensão de 

como se desenrolou esta dinâmica entre figuração e tensão nesta sociedade no período, e os 

efeitos destes tensionamentos na configuração atual da sociedade amazônica   A metodologia 

empregada foi leitura e interpretação das legislações concernentes a escravatura no Grão-Pará 

entre 1838 -1888. A interpretação indica que as sucessivas leis implementadas se 

caracterizavam pelo sentido de formular estratégias renovadas de pressão social pela captura de 

escravizados que logravam escapar e de preservar a configuração escravista – em contra as 

fortes tensões que empurravam para sua destruição 

Palavras-chave: figuração social; tensões; Amazônia; sociologia histórica. 

 

Abstract 

The subject of this research is related with the meaning of legislation in colonial and 

imperial slave society in Amazon. The meaning of this legislation will be interpreted by 

the structure that offered to slaved figuration, as well as the result of tendencies and 

tensions of this figuration. With a documental analysis approach, based on reading and 

interpretation of historical sources we could understand how successive legislation 

concerning slavery in the Gran-Pará, between 1838-1888, was implemented. It was also 

figure how slave State objectives characterized and how they accomplish continuous 

renewed strategies of social pressure to slave capture, escape managing and enslave 

configuration preserve against strong tensions, such as slaves action looking for abolition. 

Keywords: Social figuration. Tensions. Amazon. Historical sociology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O significado desta legislação será interpretado pela estruturação que ofereceu a figuração 

escravista, bem como como resultado de tendências e tensões desta figuração. Ou seja: a 

legislação é parte da configuração social; por outro lado, é resultado direto das tensões e 

também causa destas tensões. 

A compreensão da figuração e tensões sociais que se deram no período moderno da 

sociedade amazônica, com as rupturas geradas pela colonização e escravização, é importante 

para compreendermos a atual sociedade amazônida, especialmente uma compreensão das 

características da espacialização das comunidades negras rurais na Amazônia. 

A metodologia empregada foi leitura e interpretação das legislações concernentes a 

escravatura no Grão-Pará entre 1838 -1888. Esta legislação foi acessada nos anexos do livro de 

Flávio dos Santos Gomes (1999) “Nas terras do Cabo Norte”. O referencial teórico é vertente 

da Sociologia Histórica conhecida como Sociologia Figuracional. 

A legislação é o termo que media a relação entre sociedade e estado na sociedade 

escravista colonial, e nela se expressam os elementos da figuração e das tensões que visam 

romper esta figuração. 

O objetivo desta investigação é a compreensão da figuração social da sociedade escravista 

da Amazônia e das tensões que eram parte desta figuração. Por conseguinte, da compreensão 

de como se desenrolou esta dinâmica entre figuração e tensão nesta sociedade no período, e os 

efeitos destes tensionamentos na configuração atual da sociedade amazônica. 

Por “Amazônia escravista” entende-se o período da história da sociedade amazônica 

caracterizado pelo regime da escravidão, com escravização africana e exploração do trabalho 

compulsório indígena (GOMES; SCHWARCZ, 2018, p. 109-116). 

Visa-se compreender, neste contexto, o sentido da legislação como resultado da tensão e 

como uma ação no sentido de preservação da figuração e contra a tensão, como um instrumento 

de tentar apagá-la inviabilizando os elementos tensionantes. 

A legislação é a parte da tensão em que a parte da figuração que se beneficiava do crime 

da escravização tenta impor definitivamente a estrutura social escravocrata - que lhes convém. 
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É a parte da tensão que objetiva a conservação da figuração social, em oposição a parte da 

tensão que advinha dos escravizados, que queriam a ruptura desta figuração. 

A legislação assim é parte importante da compreensão da configuração e das tensões 

desta sociedade. 

2. SOCIEDADE ESCRAVISTA E SOCIOLOGIA HISTÓRICA 

O campo do saber de interesse para os resultados desta pesquisa é a Sociologia da 

Amazônia. Em termos metodológicos esta pesquisa propõe-se uma intersecção entre Sociologia 

do Espaço e Sociologia Histórica. 

O campo da Sociologia Histórica, como se sabe, tem várias vertentes epistemológicas. A 

vertente que será trabalhada aqui é a Sociologia Figuracional, de Norbert Elias (1993, 1994a, 

1994b). A Sociológica Histórica se institui como abordagem necessária para compreensão 

fidedigna da realidade social pela combinação dos conceitos de figuração, interdependência e 

tensão, e pelo aporte conceitual que combina e supera as concepções dicotômicas de estrutura 

e mudança social. 

A problemática de pesquisa na qual se insere este trabalho, de compreensão da estrutura e 

dos sentidos da sociedade escravista na Amazônia Colonial, passa necessariamente por 

compreender o sentido da legislação deste período, não somente pelo que a legislação traz como 

mudanças e consequências sociais, mas por a legislação sintetizar e exprimir conflitos presentes 

nesta sociedade. Estes conflitos testemunham e são evidências para reconstrução conceitual das 

tensões desta sociedade. 

Nesta seção, faremos algumas considerações epistemológicas e conceituais sobre o 

instrumental heurístico que utilizaremos aqui. 

A consideração histórica de processos de longa duração tem sido não raro excluída das 

preocupações da ciência sociológica contemporânea. Deste modo, a aproximação à crítica que 

Elias faz à exclusividade sincrônica do olhar sociológico contemporâneo, é o primeiro passo 

epistemológico aqui tomado. 

Kirschner (2014) retoma este ponto, ao falar sobre “O processo civilizador” (1993; 1994b), 

de Norbert Elias, comenta que o “livro também consiste em uma crítica à sociologia voltada 
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para o presente, que desconsiderava a noção de processo histórico, além de não solucionar a 

questão da relação entre o indivíduo e a sociedade” (KIRSCHNER, 2014, p. 59). 

Em nosso trabalho, nos posicionamos menos como uma crítica ao fazer da sociologia 

contemporânea como um todo, e mais na defesa de que determinados fenômenos sociais 

necessitam olhares diacrônicos, que os peguem em sua longa duração, para compreendê-los 

adequadamente. 

Todavia, propor-se um trabalho de Sociologia Histórica, ou sobre processos sociais de longa 

duração, continua sendo um fazer pouco compreendido, para dizer o mínimo, dentro da 

Sociologia. 

Para Kirschner (2014), o fato pode ser explicado como uma certa precaução dos sociólogos 

contemporâneos de recair nos – ou menos, de não ser confundidos com – conteúdos teleológicos 

das sociologias positivistas e marxistas do século XIX. Para autora, esta exclusão dos processos 

de longo prazo é excluída por se considerar ser domínio da disciplina da História, e 

Em parte como reação aos aspectos especulativos das teorias sociológicas clássicas 

sobre a mudança social, a sociologia contemporânea voltou-se para a análise das 

sociedades em uma perspectiva estática. A sociologia, tal como praticada na sua época 

[na época de Norbert Elias, especialmente a sociologia norte-americana, teria 

substituído a noção de processo social pela de sistema social, uma representação da 

sociedade em um estado de equilíbrio, afetado eventualmente por disfunções que 

produzem a mudança social. (KIRSCHNER, 2014, p. 59). 
 

A ciência sociológica concentrou-se então no fazer sincrônico, deixando de lado a pesquisa 

sobre mudança ou transformação social. 

Esta exclusão resulta no campo sociológico um terreno infértil para concepções 

metodológicas e para problemas de pesquisa abarquem diretamente ou que necessitem encarar 

processos sociais de longa duração, cujas raízes escapem ao momento presente ou cujo tempo 

de desenvolvimento exceda o possível de ser abarcado pelas técnicas de pesquisa ou conceitos 

sincrônicas. Sobre isso, prossegue Kirschner (2014): 

Segundo Elias, a condenação radical das teorias do século XIX excluiu a possibilidade 

de tratar processos sociais de longo prazo isentas de motivações ideológicas, como, 

por exemplo, o ideal de progresso. Além disso, não avançou no problema da relação 

entre o indivíduo e a sociedade. Para o sociólogo, era indispensável incluir o conceito 

de processo histórico-social nas teorias sociológicas, bem como enfrentar 

teoricamente a questão da relação entre indivíduo e sociedade. (KIRSCHNER, 2014, 

p. 59). 



5 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

 

A Sociologia Figuracional de Norbert Elias compra então o desafio de resolver os dilemas 

da relação entre estrutura e mudança social e da relação entre indivíduo e sociedade. Estudos 

sobre legislação neste caso, são ambivalentes, porque a legislação pode estar tanto na dimensão 

da estrutura social, para conservar a sociedade tal qual é, ou no âmbito da mudança social, para 

tentar provocar mudanças em práticas sociais. 

Para o caso da problemática de pesquisa aqui proposta, a que procura conhecer 

sociologicamente a formação e sentido da sociedade escravista colonial e a contemporânea 

formação socioespacial das comunidades negras rurais em todo o Amapá, a consideração de 

processos sociais de longo prazo é necessária. Deste modo, optamos pela Sociologia Histórica 

como modalidade de pesquisa, e a Sociologia Figuracional, como epistemologia de pesquisa 

dentro desta modalidade. 

 

2.1. Sociologia figuracional como método de sociologia Histórica 

  

Nesta seção, adentraremos algumas categorias básicas da teoria sociológica de Norbert 

Elias, para em seguida compreendermos melhor seu método sociológico. Partimos da 

consideração de Kirschner, para quem a reflexão sociológica de Norbert Elias “desenvolveu-se 

em torno de uma questão que o acompanhou ao longo da vida: a relação entre o indivíduo e a 

sociedade. Essa relação foi examinada por Elias sob diversos ângulos, em uma perspectiva que 

incorpora a sociologia e a história” (KIRSCHNER, 2014, p. 54). 

As categorias básicas, portanto, para adentrarmos o pensamento de Norbert Elias são: 

sociedade e indivíduos. O autor sustenta uma concepção de “[...] sociedade como uma rede de 

indivíduos interdependentes [...]” (KIRSCHNER, 2014, p. 54). 

Sobre o indivíduo, o autor entende que este está sempre conectado à sociedade, e na trama 

das múltiplas determinações que vem desta. 

O indivíduo não é independente das relações nas quais se encontra inserido, 

independente do constante entrelaçamento de fios mediante o qual ele se transforma 

no que é [...]. Não existe um grau zero do vínculo social do indivíduo, um começo ou 

uma ruptura nítida no sentido de que ele ingressa na sociedade como que vindo de 

fora, como um ser não afetado pela rede social e, então começa a se vincular a outros 

seres humanos. Ao contrário, o indivíduo sempre existe, no nível mais fundamental, 
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na relação com os outros, e essa relação tem uma estrutura particular que é específica 

de sua sociedade. [...] essas redes de relações estão presentes nele e são representadas 

por ele, quer ele esteja de fato em relação com outras pessoas ou sozinho, quer trabalhe 

ativamente em uma grande cidade, ou seja, um náufrago em uma ilha a mil milhas de 

sua sociedade. (ELIAS, 1994, p. 31). 

 

Em outras palavras, Elias defende a “concepção de um indivíduo fundamentalmente em 

relação com o mundo, com tudo aquilo que não é ele mesmo: outros seres humanos e outros 

objetos” (KIRSCHNER, 2014, p. 55). O indivíduo faz parte, assim, constitutivamente, da rede 

de relações em que se insere socialmente. Esta noção de rede é importante para a construção 

teórica de Norbert Elias. 

Conforme a autora, na obra “O processo civilizador”, publicada pela primeira vez em 

1939,   “Elias   aprofundou   a   ideia   de   sociedade   como   uma   rede   de   relações   

humanas interdependentes e concretizou a aproximação entre a sociologia e a história, na 

medida em que suas preocupações centravam-se em processos sociais de longa duração” 

(KIRSCHNER, 2014, p. 57). 

Em síntese, seguindo Kirschner, a sociologia figuracional de Norbert Elias estabelece 

como seu objeto processos sociais de longo prazo, e estabelece como diretriz metodológica o 

imperativo de incluir o conceito de processo histórico-social na pesquisa sociológica. 

Falando um pouco mais do aspecto metodológico desta vertente, Kirschner sintetiza 

aquela que seria a diretriz para o olhar do pesquisador deste campo: “Caberia ao sociólogo 

perceber uma sequência estrutural de mudanças como marco de referência para a pesquisa de 

situações localizadas em um determinado momento daquela sequência” (KIRSCHNER, 2014, 

p. 60). 

Para falar desta rede de relações nas quais se inserem os sujeitos e grupos em sociedade 

(a dimensão sincrônica) e das sequências estruturais de mudanças das quais os processos sociais 

que os criam e com os quais eles têm de se relacionar (a dimensão diacrônica), Elias cunha o 

conceito de configuração. Kirschner (2014) assim o explica: 

Configuração, talvez o conceito mais importante na construção teórica eliasiana, 

refere-se à teia de relações de indivíduos interdependentes que se encontram ligados 

entre si em vários níveis e de diferentes maneiras. As configurações possuem uma 

dinâmica imanente que compreende lutas e pressões em seus diferentes níveis e 

formam um processo que é ao mesmo tempo canalizado pela estrutura das 
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configurações e transformado por elas. A longo prazo, apresentam um caráter cego e 

não planejado, principalmente porque são resultado de inúmeras ações não 

intencionais de grupos e indivíduos. Tal processo, contudo, apesar de não ser 

planejado, possui uma estrutura determinada. Nas sociedades europeias, a dinâmica 

da configuração social a partir do período medieval adquiriu a forma de um processo 

civilizador que afetou a estrutura das sociedades e a estrutura das personalidades dos 

indivíduos que a compunham. (KIRSCHNER, 2014, p. 60). 

 

A categoria de configuração, assim, permite a “compreensão da relação indivíduo e 

sociedade em uma perspectiva histórica”, a compreensão de “processos históricos de longa 

duração temporal” e “o problema das mudanças de longo prazo das estruturas da sociedade e 

das estruturas de personalidade” (KIRSCHNER, 2014, p. 62). 

 

2.2.  Figuração e Sociedade 

 

Norbert Elias propõe uma sociologia histórica, um método que defende a 

imprescindibilidade da consideração da processualidade histórica na Sociologia. Conquanto 

haja uma aproximação entre os dois campos, mantém-se a especificidade de cada disciplina, 

como mesmo faz notar o historiador Roger Chartier (2001): 

Estudar não um rei em particular, mas a função de rei; não a ação de um príncipe, mas 

a rede de pressões na qual ela está inscrita: eis, segundo Elias, o princípio básico da 

análise sociológica e a especificidade primordial que a distingue fundamentalmente 

da abordagem histórica. (CHARTIER, 2001, p. 7). 

 

A função de uma posição em uma estrutura social. As pressões das redes de relações e 

interdependências na qual esta posição está inscrita. Em termos pesquisa sobre a legislação 

escravista colonial brasileira, isto implica pesquisar o sentido da legislação na figuração social, 

em termos de conservação e transformação social, e as pressões que se exercem por todos lados 

sobre a legislação. 

A tensão entre indivíduo e sociedade ou entre estrutura e mudança social, ou estrutura e 

ação, atravessa a construção de objeto e mesmo a constituição metodológica das duas 

disciplinas. 

O historiador, que em seu trabalho concentra toda a atenção especificamente nos 

indivíduos como quadros de referência primários do curso da história, costuma fazer 

isso supondo que defende a liberdade do indivíduo; então, é fácil que o esforço do 

sociólogo para esclarecer os nexos sociais se mostre para ele como negação da 
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liberdade, como um esforço que ameaça suprimir a individualidade do homem 

singular (ELIAS, 2001, p. 54). 

 

Conforme Elias, ambas as disciplinas assim fazem um jogo entre o foco em eventos 

singulares e em fenômenos sociais, sem que nenhuma das duas fosse capaz de sintetizar ambas 

as dimensões em um método único. 

É essa forma da percepção histórica - a ênfase em eventos singulares e figuras 

históricas individuais, como um primeiro plano bem nítido, diante dos fenômenos 

sociais, como um segundo plano visto de modo relativamente desestruturado — que 

obstrui em grande medida o caminho de uma formulação clara da relação entre 

pesquisa histórica e sociologia. A tarefa da sociologia é trazer para o primeiro plano 

justamente aquilo que costuma aparecer na pesquisa histórica como segundo plano 

desestruturado, tornando tais fenômenos acessíveis à investigação científica como o 

nexo estruturado dos indivíduos e de seus atos. (ELIAS, 2001, p. 51). 

 

 

Segundo Elias, as duas concepções lavam a erro. A dos historiadores, por se ocuparem 

exclusivamente a indivíduos sem figuração; e a dos sociólogos, que se ocupam exclusivamente 

de figurações e sociedades totalmente independentes dos indivíduos. Ou seja, a sociologia e a 

história estão dividindo a atenção para diferentes camadas de um mesmo processo. 

A distinção de método entre história e sociologia, que distingue uma disciplina de outra 

e constrói seus objetos e abordagens ao universo humano, por conta da exigência de uma 

construção específica e singular de objeto, resultou num excesso de restrição do olhar, que tem 

atrapalhado hoje a apreensão mais fidedigna a realidade. 

As ideias fundamentais acerca da independência e dependência dos homens. Sem que 

isso seja expresso com clareza, tende-se a ver, no tipo de pesquisa histórica 

centralizada em torno da singularidade e da individualidade, um atestado da derradeira 

independência e liberdade do indivíduo. Em contrapartida, na sociologia, que por sua 

vez é orientada para as sociedades, tende-se a ver um atestado da sua derradeira 

dependência e de seu determinismo. (ELIAS, 2001, p. 54). 

 

O âmbito da ação humana estende-se então entre singularidade mais radical e o 

determinismo mais absoluto. O objeto de uma sociologia histórica, então, aos olhos de Elias, 

só pode ser o “entrelaçamento de interdependências”, como âmbito do existente onde pode 

existir a ação humana livre. 
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Nas palavras de Elias (2001, p. 55), “[...] o âmago do problema que se encontra diante 

de nós reside no entrelaçamento de interdependências, dentro do qual se abre para o homem 

singular um espaço para decisões individuais, ao mesmo tempo impõe limites à sua margem de 

decisão”. 

A proposta da sociologia figuracional é superar então estes dilemas valorativos entre 

liberdade e determinismo, e os dilemas sociológicos entre teoria da ação e teoria do sistema. A 

Sociologia Figuracional supera estes dilemas e impasses ao criar o conceito de figuração, que 

propõe evidenciar a interdependência sociológica que existe entre os indivíduos e suas esferas 

de ação. 

Assim, em poucas palavras, figurações iguais ou semelhantes podem muitas vezes ser 

formadas por diferentes indivíduos ao longo de bastante tempo; e isso faz com que 

tais figurações pareçam ter um tipo de "existência" fora dos indivíduos. O uso errôneo 

dos conceitos de "sociedade" e "indivíduo", que dá a entender que se trata de dois 

objetos separados com substâncias diferentes, está ligado a essa ilusão de ótica. 

Todavia, quando   sintonizamos com maior   rigor o nosso modelo de pensamento 

com aquilo que pode ser observado de fato, percebemos que a situação em si é bastante 

simples, podendo ser compreendida conceitualmente sem nenhuma ambiguidade. 

Aqui e agora, os indivíduos singulares que formam uma figuração social específica 

entre si podem de fato desaparecer, dando lugar a outros; entretanto, seja como for 

essa substituição, a sociedade, e com isso a própria figuração, será sempre formada 

por indivíduos. Figurações têm uma relativa independência em relação a indivíduos 

singulares determinados, mas não aos indivíduos em geral. (ELIAS, 2001, p. 51). 

 

Para o uso do conceito de figuração deve-se entender que sociedade e indivíduo não 

existem como entidades separadas. Como conceitos sociológicos, pertencem a uma sociologia 

ultrapassada e rudimentar. A figuração refere-se a esta interdependência tensa entre os 

indivíduos, construída historicamente e não-intencionalmente, e em relação a qual os indivíduos 

podem manifestar um tensionamentos. 

A problemática de pesquisa na qual se insere este trabalho, de compreensão da estrutura 

e dos sentidos da sociedade escravista na Amazônia Colonial, passa necessariamente por 

compreender o sentido da legislação deste período, não somente pelo que a legislação traz como 

mudanças e consequências sociais, mas por a legislação sintetizar e exprimir conflitos presentes 

nesta sociedade. Estes conflitos testemunham e são evidências para reconstrução conceitual das 

tensões desta sociedade. 
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Estudos sobre legislação assim, nesta ótica, são ambivalentes, porque a legislação pode 

estar tanto na dimensão da estrutura social, para conservar a sociedade tal qual é, ou no âmbito 

da mudança social, para tentar provocar mudanças em práticas sociais. 

3. LEGISLAÇÃO E FIGURAÇÃO SOCIAL ESCRAVISTA NO GRÃO-PARÁ - E 

AMAPÁ COLONIAL 

A legislação na Amazônia durante o Império, no estado do Grão-Pará, instituía uma 

máquina de controle e vigilância sobre os escravizados. O maior sentido desta legislação era 

coibir as fugas e formações de mocambos, e portanto, conservar a figuração escravista. Porém 

outros sentidos reconhecidos são o esforço de manter a mão-de-obra escravizada na Província, 

dificultando a negociação de sua venda para fora do Grão-Pará. 

Nesta seção destacamos e interpretamos certas tendências da figuração escravistas, 

expressas e impostas na forma de lei. Muitas destas leis incidiam sobre os próprios escravizados 

ou quilombos, outras eram leis que buscavam regular a sociedade de pessoas livres para 

pressioná-las no sentido de zelar pela manutenção da figuração escravista. 

3.1. Determinação de destruição de mocambos e quilombos como política de província 

A primeira destas tendências é a concatenação de esforços por parte do poder 

colonial/escravizador para destruição dos mocambos e quilombos. 

Esta determinação de destruição de mocambos e quilombos, é expressa em leis de 

diferentes espécies, como a Lei nº 137 de 27 de Abril de 1847: “Determinando que fossem 

dispensadas verbas, no ano financeiro de 1847 a 1848, para a exploração e destruição de 

quilombos” (GOMES, 1999, p. 355); e como a Lei nº 218, de 16 de novembro de 1851: 

“Determinando que no ano financeiro de 1851, fossem gastos 1.200$00 réis com criação de 

diligências para a exploração e destruição de quilombos” (GOMES, 1999, p. 358), orçamento 

renovado nos anos seguintes. Este orçamento para criação de diligências tratava-se de iniciativa 

e ação direta do Estado para destruição dos quilombos, e testemunha como um dos objetivos 

prioritários do Estado o rompimento da figuração quilombola. 

Mocambos e quilombos eram resistência à colonização/escravização, e constituíam 

possibilidades de vida e existência fora do alcance da colonização. Mocambos e quilombos 

eram unidades sociais diversas entre si, porém existiam em redes de interdependência e 
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solidariedade, pelo qual obtinham força social e autonomia, e por isso significavam verdadeira 

figuração social alternativa à figuração escravista. 

Mocambos e quilombos foram feitos alvos prioritários pelos colonizadores por serem 

uma figuração social complexa de redes de solidariedade e interdependência para além da 

sociedade escravizadora; eram, portanto, estruturas sociais de autonomia em relação a figuração 

escravista e que atraíam escravizados para a fuga do jugo do colonizador. Representavam assim 

a possível paulatina ruína da figuração escravista, pela criação da condição de possibilidade 

objetiva de seu esvaziamento, e instituição de nova figuração. 

Neste sentido, a lei que instituía a determinação de destruição de mocambos e quilombos 

implicava a declaração de guerra contra a figuração social dos mocambos e revela o significado 

que estavam tendo mocambos e quilombos neste período, em virtude do custo político, material 

e simbólico que implicava uma determinação como esta, de destruição dos mocambos. 

As redes de reciprocidade e interdependência dos mocambos representam forte tensão 

dentro da figuração escravista – paralelamente aos movimentos abolicionistas -, em direção à 

ruína desta, e por isso foram intensamente atacadas pelos setores da figuração escravista; sua 

eliminação física significava a eliminação de seu poder social como figuração. 

A sociedade livre também era coagida a cerrar fileiras contra os mocambos. Como 

mostra a Lei nº 153, de 29 de novembro de 1848: “Determinando que toda pessoa que tivesse 

notícia ou mesmo conhecimento da existência de algum mocambo de pretos fugidos e não 

comunicasse às autoridades mais próximas seria multada em 20$000 réis ou condenada a oito 

dias de prisão” (GOMES, 1999, p. 357). 

Evidencia-se por esta lei que o exercício do poder coercitivo - no sentido da 

desestruturação e destruição da figuração dos mocambos - incidia também sobre a população 

livre. Instrumentos legislativos eram criados para que esta também fosse coagida, vigiada e 

pressionada a não criar ou manter solidariedade para com os mocambos e a voltar-se totalmente 

contra eles - ainda que na base da coerção. 

É uma lei cujo sentido é cerrar fileiras contra os mocambos, mas também cercear 

possíveis solidariedades para com os mocambos advindas da sociedade livre; não somente 

solidariedade ativa, mas também esta solidariedade da omissão ou do silêncio em denunciar 
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para as autoridades. Como ação de manutenção da figuração escravista, a pressão do poder 

escravocrata tinha que se dar também sobre a sociedade livre. A figuração escravocrata é uma 

figuração autoritária também para a parcela livre da sociedade. 

3.2. A legislação sobre auto-nomeação de Capitães-do-Mato 

A legislação sobre atuação de capitães-do-mato é parte deste universo das políticas - por 

assim dizer policiais e militarescas - de Província na iniciativa e ações diretas contra mocambos 

e fugas de escravizados. Esta atuação se expressa na Lei nº 99 de 3 de julho de 1841, que 

estabelecia a competência para nomeação de capitães-do-mato e as atribuições destes: 

“Determinando que as Câmaras Municipais da Província ficariam autorizadas a nomear em 

cada distrito dos seus municípios dois capitães-do-mato, dois juízes de paz respectivos e lhes 

passarem os competentes títulos. Os capitães-do-mato seriam obrigados a diligenciar a captura 

dos escravos fugidos em seus distritos, quando requisitados pelos seus senhores. Já os fugidos 

de outros distritos seriam apreendidos independente de requisição” (GOMES, 1999, p. 353). 

A descentralização da nomeação dos capitães-do-mato pretendia agilidade na sua 

atuação, e a legislação sobre suas competências territoriais resolvia problemas que poderiam 

embargar suas atuações. 

Trata-se de mais uma considerável atuação do poder colonial/escravizador no sentido 

de eliminar os focos de esvaziamento e tensão que ameaçavam a continuidade da figuração 

escravista. Criar uma função social específica para coibir e neutralizar as fugas é uma ação 

direta para resolver as tensões de ruptura no sentido da conservação da sociedade escravocrata. 

3.3. Leis econômicas para preservação da figuração objetiva da figuração escravista 

A ação legislativa no sentido de preservação das condições objetivas da figuração 

escravista no Grão-Pará se dava em diferentes dimensões, não somente nesta dimensão militar, 

de criação de diligências para destruição de mocambos, ou policial-penal, no sentido de 

penalização das pessoas que, por ação ou omissão, eram solidárias ou cúmplices dos 

mocambos; esta ação legislativa incidia também sobre atividades comerciais envolvendo os 

escravizados e seus proprietários. 

Exemplo de lei econômica com este sentido é a Lei º10, de 12 de maio de 1838: 

“Determinando que deveria ser cobrado o imposto de 10$000 réis por cada escravo que fosse 
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vendido para fora da Província” (GOMES, 1999, p.  351).  Para te seu sentido plenamente 

compreendido, esta lei precisaria ser colocada na série histórica das outras leis sobre o mesmo 

tema, porém por ela minimamente supõe-se a tributação com vistas ao encarecimento da venda 

de escravizados para fora da Província como meio de desestimular esta venda, e preservar a 

mão-de- obra escrava no Grão-Pará. Este encarecimento poderia significar virtualmente a 

inviabilidade financeira completa da venda, tornando-a um prejuízo para o vendedor, fazendo-

o desistir da venda para fora, no máximo sendo lucrativo vender os escravizados dentro da 

própria Província. 

Esta tendência de controle aparece em outras ações legislativas, como a Lei nº 108 de 6 

de dezembro de 1842, promulgada quatro anos depois da anterior: “Determinando a cobrança 

de imposto no valor de 50$000 réis por cada escravo que saísse para fora da Província” 

(GOMES, 1999, p. 354); e como a Lei nº 137 de 27 de abril de 1847, “Determinando a cobrança 

de 5$000 réis por cada escravo que saísse para fora da Província, não estando em companhia 

de seus senhores a serviços dos mesmos”. As duas tratam-se de novas ações legislativas para 

impedir a circulação de mão-de-obra escravizada para fora do Grão-Pará, mas também de 

coerção sobre os proprietários de escravos. 

O controle sobre os escravizados passava pelo controle dos proprietários. Como a Lei 

nº 152, de 29 de novembro de 1848, “Determinando que os escravos que fossem encontrados 

de noite, após o toque de recolher, sem declaração do nome do senhor, sem lanterna, facho ou 

archote seriam conduzidos sob prisão à presença da autoridade competente e os senhores 

incorreriam na multa de dois mil réis ou um dia de prisão” (GOMES, 1999, p. 356). Note-se a 

importância desta coerção específica para a classe escravista pela ameaça de prisão aos 

proprietários. 

Ambas as leis estabeleciam controles e penalizações sobre os proprietários de 

escravizados, no sentido de responsabilizá-los pelo rígido controle sobre os escravizados de sua 

propriedade. Não manter rígido controle sobre seus escravizados era uma falta passível de pena 

dos proprietários porque significava risco de fugas e revoltas escravas para toda a Província. 

A coerção de outros integrantes da figuração também era realizada via legislação.  
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A Lei nº 153, de 29 de novembro de 1848, “Determinando que fosse multado em 20$000 

réis ou condenado a oito dias de prisão o boticário que vendesse drogas suspeitas, venenosas 

ou tóxicas, sem fórmula ou receita de facultativos aos escravos ou pessoas desconhecidas, 

quando elas não precisassem delas em sua profissão” (GOMES, 1999, p. 356). Esta lei 

especificamente poderia estar vinculada a algum sentido de medo sobre os escravizados, de 

utilizarem drogas contra seus senhores. O objetivo como se vê era isolar os escravizados, desta 

vez, criando medo sobre eles. 

Este isolamento como objetivo aparece ainda mais explicitamente na Lei nº 153, de 29 

de novembro de 1848, “Determinando que os donos ou administradores de quaisquer casas de 

venda que permitissem ajuntamento de mais de dois escravos, batuques ou vozerias dos mesmos 

no interior de sua casa ou na frente dela pagariam a multa de 10$000 réis ou receberiam quatro 

dias de prisão” (GOMES, 1999, p. 357). Ou ainda na Lei nº 153, de 29 de novembro de 1848, 

“Determinando que ninguém poderia alugar casa para moradias de escravos sem a permissão 

expressa de seus senhores. A pena para o infrator seria a multa de 10$000 réis ou quatro dias 

de prisão” (GOMES, 1999, p. 357). 

3.4. Os “corpos de trabalhadores” como controle estatal dos trabalhadores livres 

O controle sobre as pessoas livres também era intenso. A preocupação com a subjugação 

a um trabalho e exploração a mão-de-obra de pessoas livres estava presente. Os trabalhadores 

livres estariam submetidos aos “corpos de trabalhadores”. Cria oficialmente estes corpos de 

trabalhadores a Lei nº 2, de 25 de abril de 1838: “Autorizando o governo a criar em todas as 

vilas e lugares da Província, corpos de trabalhadores, destinados ao serviço da lavoura, do 

comércio e de obras públicas, sendo os mesmos compostos de índios, mestiços e pretos, que 

não fossem escravos e não tivessem propriedades ou estabelecimentos” (GOMES, 1999, p. 

351). 

Esta criação de corpos de trabalhadores significa tanto preocupação com o controle de 

uma população livre que se tornava considerável aos olhos do governo, quanto também revela 

a necessidade de mão-de-obra que não estava sendo satisfeita somente com a força de trabalho 

escravizada. Ou seja, havia demanda de mais força de trabalho do que mão-de-obra escravizada 

disponível. 
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Essas expectativas de controle e de demanda de trabalho revelam-se na sequência de 

leis sobre os corpos de trabalhadores, como a Lei nº 84 de 24 de outubro de 1840, que legislava 

sobre as pessoas livres que seriam legalmente isentadas de integrar corpos de trabalhadores: 

além do critério de idade, que excluía menores de 14 anos e maiores de 50 anos de idade, e de 

família, que isentava o filho único, estavam isentas todas as pessoas livres que já tinham seu 

trabalho, na cidade como oficiais ou na condição de aprendizes, e no campo como feitores de 

agricultura e pecuária. 

O conjunto de legislações sobre “corpos de trabalhadores” diz respeito ao controle e 

exploração da mão-de-obra da população de trabalhadores livres. Isto tem evidentes ligações 

com a figuração social, pois este controle contribui para o funcionamento desta, ao 

complementar trabalho livre e escravizado, e diminui possibilidades de revoltas vindas desta 

população livre, se não integrada de forma subordinada. Os corpos de trabalhadores, todavia, 

foram extintos em 1859, pela Lei nº 330, de 15 de novembro de 1859. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No conjunto, a legislação escravista expressa dois sentidos: um, a intensa perseguição 

aos escravizados, mediante um esforço progressivo de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

perseguição e coerção social em torno da perseguição aos escravizados; e uma coerção em torno 

aos proprietários de escravizados, para responsabilizá-los pelos comportamentos dos 

escravizados e pela manutenção da figuração. 

Este conjunto de lei expressa também, por sua própria existência, uma intensa tensão 

por parte dos escravizados pela ruptura com a figuração escravista. Pode-se supor também outra 

característica desta tensão a elaboração frequente por parte dos escravizados de novas 

estratégias para conquistar a liberdade e garanti-la em relação ao colonizador, evidenciada pelas 

atualizações frequentes das leis para alcançar as estratégias sempre novas de ruptura com a 

ordem escravista. 

Os dados levantados e sua interpretação nos encaminham para algumas conclusões 

sobre o sentido da legislação e função da legislação na sociedade escravista na Amazônia 

colonial e imperial. 
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O primeiro deles é que o sentido da legislação era preservar ao máximo a configuração 

escravista, instituindo a cada passo cada vez mais o cerceamento e perseguição cada vez aos 

escravos. 

Outro sentido da legislação, relacionado ao anterior, era que tendia para o 

aperfeiçoamento de rotinas de captura de escravos que conseguiam escapar, criminalizando 

mocambos, oferecendo recompensas a quem denunciasse e mesmo criminalizasse quem 

deixasse de denunciar. A legislação instituía progressivamente uma coerção não somente sobre 

escravizados, porém também sobre toda a sociedade no cerceamento e perseguição aos 

escravizados. Pessoas livres que ajudassem os escravizados em sua rebelião contra a 

escravização, ou que soubessem de informações sobre mocambos e não informassem as 

autoridades coloniais, foram também colocados no âmbito da criminalização, por suas ações ou 

omissões ameaçarem a configuração escravista. 

O maior sentido desta legislação era coibir as fugas e formações de mocambos, e 

portanto, conservar a sociedade escravista. Disto se pode depreender que a sociedade escravista 

na Amazônia colonial/imperial se tratava de uma figuração social extremamente tensa, em que 

os escravizados atuavam permanente e intensamente para romper o padrão de interdependência 

imposto pelos colonizadores brancos. 

O campo legislativo também tinha outro sentido independente do de conservação da 

figuração escravista: funcionava em muitos casos como um campo de comunicação, onde, além 

de normatizar dadas relações sociais, acenava-se com determinadas mensagens para 

determinados interlocutores: cada promulgação de uma nova lei era uma mensagem de um dado 

compromisso ou atendimento a uma dada convenção; e entre os emissores, sabia-se de antemão 

quais as leis tratavam-se de serem cumpridas e quais não se tratavam de nenhuma norma a se 

cumprir. Certos atos legislativos eram somente uma mensagem a esfera pública; não um ato 

normativo, mas um ato de comunicação. 

A legislação era ponto convergente de muitas ações e pressões de diferentes grupos 

sociais, locais, nacionais e internacionais, da figuração escravista, por conta do poder de 

estabilização da figuração social que a legislação tem, em comum, nas sociedades modernas. 

Por esta razão, muitas das disputas das tensões e interdependências da figuração social se 
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resolviam no âmbito da legislação, em disputas específicas no campo legislativo, como a 

promulgação de novas leis, a revogação de outras, as interpretações e reinterpretações das leis, 

acordos, e inobservâncias e faltas de fiscalização. 
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entrelaçam na trama apresentada são o governador
Rio Negro D. Francisco Maurício de Sousa 
e Almeida. No entanto, outros nomes foram trazidos

relações sociais, como D. Manuel de Almeida
Henriques, tesoureiro geral do Real Erário e deputado
Francisco Leal, ex-ouvidor geral da capitania, entre 

analise o grupo formado pelas autoridades constituídas
observar o processo de interação entre eles e 
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profissional e social, sendo o ofício dos bacharéis
entanto, é fundamental mencionar que o projeto
 civilizador concretizado, uma vez que o 
 das relações de interdependência compôs 

foram os acontecimentos provocados pelas ações
Almeida, angariando inimigos que passaram a persegui

ações do Governador D. Francisco Mauricio de
tesoureiro geral do Real Erário e deputado da Junta

trajetória na magistratura colonial poderia ter tomado
Clemente da Silva Pombo. Contudo, Luis Joaquim
enfrentar pessoas influentes para “defender 

arcar com as consequências. Ficou aguardando
 diligência. A sua carreira como magistrado

adversários continuaram a influenciar na administração
consequentemente do processo civilizador que

do Juiz de fora Luis Joaquim Frota de
possível a permanência das práticas sociais observadas.

constituídos pode resultar em prejuízos para a carreira
poder. Por sua vez, não significa que as atitudes

corretas, bem como as dos seus adversários, mas
em cadeia, demonstrando a força da coesão do

 reinante. 

Trajetórias e conflitos. Processo Civilizador. Século XVIII. Capitania 
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governador e capitão general 
 Coutinho e o Juiz de 
trazidos para a análise 

Almeida Carvalho, o do bispo 
deputado da Junta da Fazenda 

 outros. Pensando com 
stituídas na capitania do 

 a influência resultante 
 XVIII.A análise dos 

trouxe a possibilidade de 
 indivíduos de renome 

civilizatório ocorrido na 
 toda essa rede de 

desenvolvido pela Coroa 
preparados para produzirem os 

Universidade de Coimbra como 
bacharéis necessários ao 
projeto colonizador não 

 desenvolvimento dos 
 uma trama própria e 

ações do Juiz de fora Luis 
persegui-lo. Caso ele não 

de Sousa Coutinho e de 
Junta da Fazenda Real do 

tomado outra direção, como 
Joaquim Frota de Almeida, 

 sua jurisdição” e em 
aguardando anos para que sua 
magistrado restou prejudicada, 
administração e economia da 

que se seguiu. O caso 
de Almeida permite a 

observadas. Portanto, agir 
carreira das pessoas que estão 

atitudes do Juiz de fora 
mas sim, que seus atos 

do grupo contra aquele 

Trajetórias e conflitos. Processo Civilizador. Século XVIII. Capitania 
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GT 7: PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E PROCESSOS CIVILIZADORES NA PAN-

AMAZÔNIA  

 

RESUMO 

 

O artigo contextualiza sobre “As políticas educacionais dentro do contexto Amazônico no curso 

do processo civilizador”. A temática analisa o sistema educacional dos povos da Amazônia, 

valorizando a realidade escolar dos ribeirinhos, resgatando sua identidade e história, o que leva 

a uma compreensão do seu modo de vida e a construção de sujeitos ativos dos seus saberes, um 

saber que se constitui na realidade do caboclo, que vivem perto da cidade e ao mesmo tempo 

tão distante, com uma estrutura de saberes maravilhosos que estão mergulhados e imersos nas 

águas do conhecimento. Para a realização deste artigo elencamos como procedimentos 

metodológicos a pesquisa a bibliografica, dando ênfase a publicações em livros, artigos, 

internet, dissertações e teses. O seu aporte teórico é sustentado por Araújo (2004), Bourdieu 

(2007), Durkheim (2003), Matos (2019), Morin (2003) e Norbert Elias (2001) entre outros 

autores com relevância na temática. Assim, o artigo referência o anthropos que reside na região 

amazônica, entendendo seu modo de vida, através da teoria social inovadora que serve para 

alargar o campo de estudo sociológicos, determinando o fato social que constroi as relações do 

processo civilizador que foi construído na Amazônia, a partir de três pilares: o hábitus, o campo 

e o capital. 

 

Palavras-chave: Educação, Politicas Educacionais, Processo Civilizador, Amazônia.  
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Abstract 

 

El artículo contextualiza “Las políticas educativas en el contexto amazónico en el transcurso 

del proceso civilizador”. El tema analiza el sistema educativo de los pueblos de la Amazonía, 

valorando la realidad escolar de los ribereños, rescatando su identidad e historia, lo que conduce 

a la comprensión de su forma de vida y a la construcción de sujetos activos de su saber, un saber 

que se constituye en la realidad del caboclo, que vive cerca de la ciudad y al mismo tiempo 

hasta ahora, con una estructura de saber maravilloso que se sumerge y se sumerge en las aguas 

del saber. Para la realización de este artículo, enumeramos la investigación bibliográfica como 

procedimientos metodológicos, destacando las publicaciones en libros, artículos, internet, 

disertaciones y tesis. Su aporte teórico está respaldado por Araújo (2004), Bourdieu (2007), 

Durkheim (2003), Matos (2019), Morin (2003) y Norbert Elias (2001) entre otros autores con 

relevancia en el tema. Así, el artículo hace referencia a los antropos que residen en la región 

amazónica, entendiendo su forma de vida, a través de la innovadora teoría social que sirve para 

ampliar el campo de estudio sociológico, determinando el hecho social que construye las 

relaciones del proceso civilizador que se construyó. en la Amazonia., basado en tres pilares: 

hábitat, campo y capital. 

 

Palabras clave: Educación, Políticas educativas, Proceso civilizador, Amazonia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Através das figurações das políticas educacionais, o artigo discorrerá sobre as 

populações que ocupam as regiões da Amazônia, analisa se a proposta curricular contempla as 

comunidades dessa região. Estas comunidades possuem diferentes etnias que estão cercadas 

pela maior diversidade de fauna e flora do planeta, saberes culturais, medicinais e um ambiente 

de água em abundância. O diálogo sobre essa contextualização permitirá uma compreensão 

sobre a base demográfica do povoamento da Amazônia e a formação social de sua população. 

Para uma compreensão das políticas públicas educacionais, é imprescindível entender a 

forma como são materializadas, seus significados, refletindo sobre seus princípios e 

fundamentos e principalmente como essas políticas se configuram no Estado do Amazonas e 

no interior dessa região. O artigo mensura como as políticas educacionais são formuladas para 

atender as comunidades ribeirinhas, e a sua diversidade cultural. A população amazonense é 
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marcada por uma multiplicidade de culturas entre uma complexa interação de diferentes sujeitos 

e identidades culturais. 

Historicamente a ocupação da Região Amazônica é marcada por um modelo 

colonizador que nasceu das experiências pedagógicas dos religiosos. Os Jesuítas quando 

desembarcaram no Brasil tinham como meta catequizar os índios, a obra educativa dos jesuítas 

estava integrada à política colonizadora europeia para contrapor-se a cultura local. Segundo 

Matos (apud e-book, 2020, pag. 482) a chegada do colonizador nas terras que se intitulou 

politicamente e geograficamente de Brasil, desencadeou o processo civilizador ocidental sobre 

os povos autóctones da região, por persuasão ou por coerção, impondo-lhes padrões de 

comportamento, regras de boas maneiras e etiquetas cuja direção continua, em especial atenção 

na vasta região Amazônica/ Amazonas. 

Neste sentido se entenque que a Amazônia sofreu um controle social, que é um conjunto 

de mecanismos de intervenção que cada sociedade possui para garantir e normatizar o 

comportamento dos indivíduos. Conforme Elias (2001, p.126): “Aquilo que é ‘racional’ 

depende sempre da estrutura da sociedade. O que denominamos objetivamente ‘razão’, 

ou ratio, vem à tona sempre que a adaptação a uma determinada sociedade e a sobrevivência 

dentro dela, demanda uma precaução ou cálculo específico”.  

Esse novo pensamento, reflexo das exigências e das regras sociais, leva a uma nova 

economia psíquica, de controlo e retração das emoções: “A estrutura da vida social dentro dessa 

configuração deixa um espaço mínimo, comparativamente, para as manifestações afetivas 

espontâneas”.  Elias quer se distanciar de certas posições teóricas que partem do pressuposto 

de que o “sujeito” é separado da “natureza” ou dos “objetos. Essas teorias não consideram, 

como ele nos indica, que a formação de uma “instância de controle mais ou menos automatizada 

pelo hábito e pela educação se intercala, sob o nome de reflexão, entre o homem e o objeto de 

conhecimento” (Elias, 2001b, pag. 215). 

 

A civilização, enquanto processo, conta com mecanismos de controle da violência e 

com a própria violência para exercê-los. Conquanto, estas três esferas (Processo 

civilizatório, controle e violência) estão interligadas e coabitam numa perspectiva 

relacional. Por isso mesmo, os termos ‘civilizado’ e ‘incivil’ não constituem uma 
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antítese daquela existente entre o ‘bem’ e o ‘mal’, mas representam, sim, fases de um 

desenvolvimento que [...] ainda continua” (ELIAS, 1994, p.73). 

 

Durante o período da colonização o processo de evolução social e sua construção 

tiveram atribuições das instituições sociais igreja e escola, estas estruturaram a sociedade da 

época através do processo civilizador com exigências vigentes como o controle das emoções, 

para a sustentação da vida social. A colonização do Brasil que foi imposta pelos europeus 

provocou um choque cultural, os jesuítas quando desembarcaram nas terras brasileiras tinham 

um único objetivo catequizar os índios e converter sua alma a fé cristã, o que provocou um 

choque cultural. 

 

A formação do Estado serve, entre outras coisas, para possibilitar o exercício do 

controle ou da “civilização” de maneira satisfatória, perante as sociedades modernas. 

Este novo Estado tem como uma de suas características fundamentais o monopólio da 

violência física, dentro de uma esfera de legitimidade. Na linguagem eliasiana, isso 

quer dizer que há grupos ou indivíduos que “podem reter ou monopolizar aquilo que 
os outros necessitam, como por exemplo, comida, amor, segurança, conhecimento, 

etc. Portanto, quanto maior as necessidades desses últimos, maior é a proporção de 

poder que detêm os primeiros” (ELIAS, 1994 apud GEBARA: LUCENA, 2005, p. 

01).   

 

O sistema ensino brasileiro nasceu sobre proposta diferenciada, de um lado a educação 

pensada para os filhos dos portugueses e do outro a classe populacional. A desorganização desse 

sistema que não priorizava a massa popular e sim a elite, com os cursos secundários e superiores 

para população desfavorecida um ensino primário e profissional, esse sistema de ensino se 

arrastou durante anos no período imperial. 

Mediante o exposto, o artigo objetiva descrever que as políticas educacionais vêm 

passando por um processo histórico conduzido por uma segmentação do controle social.  Essas 

políticas foram concebidas como uma invenção social até chegarem a se transformar em um 

instrumento de garantia de direito a educação, saindo dos aspectos classistas da sociedade para 

uma educação populacional. No Amazonas a implantação dessas políticas não levaram em 

consideração a multiplicidade de culturas, a educação para essa região deve promover uma 

educação que viabilize a diversidade, onde venha contribuir para mudança do pensamento 

etnocêntrico. 
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Para a realização deste artigo elencamos como procedimentos metodológicos a pesquisa 

a bibliografias, dando ênfase nas publicações em livros, artigos, internet, dissertações e teses. 

O seu aporte teórico é sustentado por Araújo (2004), Bourdieu (2007), Durkheim (2003), Matos 

(2019), Morin (2003) e Norbert Elias (2001) entre outros autores com relevância na temática. 

Assim, o artigo referência o anthropos que reside na região amazônica, entendendo seu modo 

de vida, através da teoria social inovadora que serve para alargar o campo de estudo 

sociológicos, determinando o fato social que constroi as relações do processo civilizador que 

foi construído na Amazônia, a partir de três pilares: o habitus, o campo e o capital. 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. A Construção das Políticas Educacionais para a Amazônia 

 

Para que a implantação das políticas educacionais no Amazonas tenham êxito elas 

devem ser pensadas e construídas a partir da heterogeneidade populacional. A sociedade 

amazonense é demarcada por contradições sociais, culturais, políticas e econômicas. No 

entanto, as políticas educacionais manauaras têm como principal função reduzir os impactos 

negativos que atingem os desfavorecidos. A educação na região amazônica deve garantir essa 

heterogeneidade nos seus espaços de discussão, revendo as questões políticas pedagógicas 

alienadoras e fragmentadas pela perspectiva monocultural, que pode ser superada por uma 

educação intercultural, onde se permitirá um diálogo entre as diferentes culturas, permitindo 

um espaço de formação intelectual entre os indivíduos que habitam a região amazônica.   

Segundo Capelo (2003, p. 130) a educação na sociedade brasileira nunca será completa, 

caso desconsidere a pluralidade de saberes e valores culturais de seu próprio povo.  Para romper 

com o paradigma dominante interpretado no espaço amazônico que conduz uma luta 

apaixonada contra todas as formas de dogmatismo e de autoridade, é preciso entender que esta 

confiança epistemológica descreve a diversidade cultural da população local. De acordo 

Durkheim (1973) a educação pode ser compreendida como o conjunto de ações exercidas das 

gerações adultas sobre as que ainda não alcançaram o estatuto de maturidade para a vida social. 
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Espontaneamente, o homem não se submeteria à autoridade política; não respeitaria a 

disciplina moral, não se devotaria, não se sacrificaria. Nada há em nossa natureza 

congênita que nos predisponha a tornar-nos, necessariamente, servidores de 

divindades, ou de emblemas simbólicos [...] Foi a própria sociedade, na medida da 

nossa formação e consolidação, que tirou do seu próprio seio essas grandes forças 
morais. (DURKHEIM, 1973a, p. 09). 

 

 

Durkheim estabelece que a função social da educação, cria correspondência entre o fato 

considerado (educação) e as demandas gerais do organismo social, fundamenta essa 

correspondência utilizando a observação histórica e constata que o modelo específico de 

homem (do ponto de vista moral, físico e intelectual), estipulando um sistema educacional que 

se impõe aos indivíduos. Este sistema é de suma relevância, pois a sociedade só pode sobreviver 

mediante um certo nível de homogeneidade entre seus membros. Sendo assim, a educação e o 

sistema de ensino perpetuam e reforçam a homogeneidade, pois, ao se impor aos indivíduos, 

levam às normas e valores seminais para a vida em coletividade (DURKHEIM, 2003, 2008, 

2011b; FILLOUX, 2010; WEISS, 2013). 

O pensamento elisiano, descreve que o contexto em que o indivíduo está inserido, até 

certo ponto torna-se um fator determinante para o crescimento social deste ser, enquanto ser 

social. Neste sentido a educação assume um papel fundamental no reconhecimento e 

valorização da diversidade cultural da sociedade. A educação no contexto amazônico deve ter 

em seu cotidiano estabelecido nas práticas pedagógicas, que estão relacionadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estabelecendo uma revisão no presente momento histórico para uma 

redimesão da função social. 

Para Elias, processo civilizador estabelece uma nova lógica que se fundamenta pelo 

aumento da diversidade de comportamentos no interior da sociedade. Tais comportamentos 

apresentam um alto grau de homogeneização, como um forte grau de convergência quanto ao 

modelo de comportamento que segundo Elias (1993, p.215) tinha como principais 

características “o espírito de previsão, uma autodisciplina mais complexa, uma formação mais 

estável do superego, fortalecida pela interdependência crescente”[...] . 

O Plano Estadual de Educação do Estado do Amazonas - PEE/AM consubstancia-se nas 

exigências legais, dispostas no artigo 214 da Constituição Federal de 05 de outubro 1988, artigo 
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203 da Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996 e Lei nº. 10.172 de 09 de janeiro de 

2001, Plano Nacional de Educação, além de contemplar o disposto no Programa de Governo e 

Plano Plurianual (Amazonas, 2008 a 2011). 

Embora Pierre Bourdieu (1989, 2000,2007) tenha contribuído largamente para a 

atualização do debate sobre a importância do sistema formal de ensino, enfatizando o papel da 

escola como espaço de lutas pelo poder simbólico nas sociedades contemporâneas. Em Escritos 

de Educação (BOURDIEU, 1998), faz uma análise sobre as desigualdades escolares 

estruturadas com base nas desigualdades sociais e quebra com o paradigma funcionalista de 

educação, onde a escola garantiria oportunidades de resultados iguais a todos. 

 

Onde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu passa 

a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A educação, na teoria de 
Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de instância transformadora e 

democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais 

instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. 

(NOGUEIRA, 2002. p. 17). 

 

Segundo Araújo (2004, p. 27) a educação nas áreas rurais deve ser planejada de acordo 

com as necessidades do rurícola, estabelecendo como conditio sine qua non uma crítica radical 

de seus fundamentos sociais e de suas condições de existências, buscando, através dessa crítica, 

o pleno desenvolvimento de um saber litigante, necessário ao exercício do direito à cidadania 

do homem rural.  

O ensino no contexto amazônico se torna relevante para formação cultural desses povos 

que habitam a região, para que eles tenham conhecimentos dos seus deveres de cidadania, e 

venham conhecer e refletir sobre seus direitos e deveres na sociedade. Araújo (2004) enfatiza 

que os educadores progressistas reivindicavam a qualidade do ensino e sempre lutaram por uma 

escola que fosse capaz de formar cidadãos de construir uma sociedade mais justa e igualitária . 

Morin (2003) retrata que os professores devem reconhecer-se na humanidade comum e ao 

mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. 
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Segundo Morin (2003, p. 93) a “educação serve para transformar o aluno num novo 

cidadão”. mas como será possível transformar a sociedade através da educação se o elemento 

que está em constante contato com os alunos não têm autonomia pedagógica e as didáticas 

implementadas por eles são muitas vezes limitadas por causa do comprimento obrigatório do 

programa escolar do sistema educativo, os que constroem as políticas educacionais não têm 

contato com as crianças da comunidade rural, e tudo é elaborado nos gabinetes?  

A sociedade amazonense é demarcada por contradições sociais, culturais, políticas e 

econômicas, no entanto as políticas educacionais manauaras tem como principal função reduzir 

os impactos negativos que atingem os desfavorecidos. A escola e o sistema educativo devem 

ser mais atrativos para as crianças e para as famílias das comunidades amazônicas, os projetos 

educacionais devem estar de acordo com a realidade do contexto amazônico. 

 

3. ANALISE E DISCUSSÕES 

 

O processo histórico que está ligado à chegada dos europeus na Amazônia, foi marcado 

por uma conquista que deixou traços profundos no povo da floresta desde o período colonial 

até os dias atuais, as concepções de educação para os povos da Amazônia, sofreram alterações, 

modificações.  

Os avanços do século XX não foram capazes de destruir os laços da região com a terrível 

e fascinante experiência colonial. A Amazônia brasileira não é apena a Amazônia indígena, 

como imposta nos discursos positivistas e oficiais. Antes de tudo a Amazônia é um terreno de 

diversidade cultural, uma fronteira de indivíduos concretos.  

 

Além da constante e ininterrupta imigração portuguesa, há que salientar a presença de 

outros grupos étnicos que também contribuíram para a formação da Amazônia 

moderna como o dos italianos oriundos em sua grande maioria de cidades e vilas do 
sul da Itália, especialmente das cidades empobrecidas. Estes se destacaram na 

Amazônia nos campos da educação, arquitetura, música, comércio e indústria 

juntamente com os espanhóis dos primeiros movimentos operários organizados 

SOUZA (2001, p. 184-185). 

 

 Através das diferenças culturais, podemos entender as identidades dos grupos étnicos 

que contribuíram para a formação da Amazônia e nos reconhecermos enquanto sujeito social, 
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para contribuir com a reelaboração das tradições culturais.  A teoria de Norbert Elias nos 

provoca a pensar (HONORATO, 2009, p.2011) como as instituições sociais, particularmente 

as escolares, tornaram-se fundamentais na produção e na circulação cultural de saberes 

elementares no século XIX e início do XX na realidade brasileira. 

 Para CAPRA (2005a, p.105) a cultura, destarte, nasce da rede de comunicação entre os 

indivíduos e produz obrigações sobre suas atitudes. Em outras palavras, as regras do 

comportamento que obrigam as ações dos indivíduos são produzidas e continuamente 

reforçadas por sua própria “rede de comunicação”. A Amazônia é formada por uma identidade 

cultural muito complexa, os valores impostos pelos padrões advindos dos colonizadores e 

povoadores dessa região sobre os saberes indígenas o foram mediante subjugação e violência 

física e simbólica.  

Matos (apud e-book, 2020, pag. 481) nesse processo de ocupação e desenvolvimento da 

Amazônia, a história revela a chegada do negro como escravo e outras nacionalidades, 

espanhóis, franceses, holandeses e nordestinos, que contribuíram na miscigenação e a 

formação, daquele que se designou de caboclo/amazônida, residente em áreas de várzea ou de 

terra firme. Assim, educação na hinterlândia amazônica surge da necessidade de evidenciar que 

as populações ribeirinhas, essa população trazem traços culturais, sobre os rios, a pesca, o 

extrativismo e agricultura que são atividades marcantes de seu complexo cultural. 

 Cunha e Almeida (2002) afirmam que: 

 

Os conhecimentos que as populações têm da floresta que habitam é verdadeiramente 

enciclopédico, no sentido de cobrir áreas variadas: desde a madeira linheira que serve 

para a mão de obra de uma casa; em enviras que prestam para amarrá-las; as fruteiras 

que o porquinho ou o veado preferem e debaixo das quais é quase certo caçá-los; os 
solos ideais para plantar o milho, o tabaco, o jerimum; a maneira de trançar as palhas 

de uricuri para fazer telhados; as iscas preferidas do caparari, do mandim, do pacu; os 

sonhos; os presságios; as maneiras de ter sorte na caçada. Os pés de seringa, cada um 

deles, e o modo adequado de preparar as estradas, empausar, embandeirar, raspar, 

cortar a madeira. Modos de fazer, modos de pensar, modos de conhecer (p. 15). 

 

 Nas comunidades ribeirinhas, as culturas, costumes e práticas pedagógicas são 

diferenciadas, por isso existe uma necessidade de um currículo diferenciado, os currículos 

urbanos não atendem a realidade dessas comunidades. O calendário escolar diferenciado está 
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relacionado com a realidade amazônica, seguem o ciclo das águas e aos períodos de enchente e 

vazante dos rios. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) dá suporte 

para os municípios criarem seus currículos de acordo com sua realidade, principalmente em 

escolares do campo, que é o caso da educação ribeirinha. 

 Matos e Rocha Ferreira (2019, p. 376-377) explicam detalhadamente a necessidade de 

alteração do calendário escolar das escolas ribeirinhas pelas realidades naturais amazônicas e o 

respeito por esse aspecto social-natural-cultural. Assim,  

 

[...] as peculiaridades climáticas do Amazonas fizeram reconhecer a necessidade de 

ajustes no calendário para melhor conduzir a educação escolarizada dos ribeirinhos. 

A realidade mostra escolas situadas em áreas de várzeas e de terra firme. Nos ciclos 

das águas, no período da vazante, alguns rios, lagos e igarapés são de difícil 

navegação, comprometendo a acessibilidade à escola e fazendo aumentar a distância 
e o tempo. No período de enchente, se a escola for situada em área de várzea e sua 

estrutura não for elevada, sua estrutura vai ficando progressivamente submersa, até 

que não se consiga mais ministrar aula. Por outro lado, na subida das águas, o rio 

ganha melhor navegabilidade: a água avança sobre terras e deixa-as submersas, 

permitindo atalhos, o que diminui as distâncias e o tempo de chegada à escola. Na 

expressão local, o rio no Amazonas, na subida das águas, torna-se “mar de água doce”. 

 

 A escola que nasce e se desenvolve às margens dos diversos rios de águas da bacia do 

Amazonas, possui uma importância fundamental para reprodução social. Matos (2013, p. 116) 

afirma:  

No universo amazônico, a vida se mantém, bem ou mal, graças às práticas 

socioculturais desenvolvidas ante os estímulos ambientais e as relações de 

interdependência. Apesar do processo de integração em curso, essas práticas resistem, 

provocam e renovam emoções. Caracterizadas de utilitárias, merecem atenção pelos 

valores morais, éticos e educacionais constituídos historicamente, fortalecendo o 
apego afetivo, a identidade ao lugar de origem e os hábitos do amazônida. Elas, 

guardadas as proporções, podem contribuir para as discussões sobre práticas 

autossustentáveis e gerar reflexões socioambientais. 

 

A escola, de algum modo, surge da necessidade de completar o trabalho de inculcação 

e refreamentos iniciado desde cedo no núcleo familiar: “a questão de bom comportamento 

uniforme torna-se cada vez mais candente, especialmente porque a estrutura alterada da nova 

classe alta expõe cada indivíduo de seus membros, em uma extensão sem precedentes, às 

pressões dos demais e do controle social.” (ELIAS, 2011, p. 87).  
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Promotora de competividade a educação, possibilita o indivíduo condições de 

empregabilidade trazendo para a sociedade a modernidade que está associada ao 

desenvolvimento sustentável. Segundo Teixeira (1999, p.97) as transformações no mundo 

produtivo e os novos perfis de trabalho que devem ser formados pelo sistema educacional 

apresentam-se tão evidentes que, na LDB, promulgada em 22 de dezembro de 1996, "inova-se 

o conceito de educação, introduzindo o componente trabalho como princípio educativo e como 

elemento que detém estreita relação com a educação geral e a conservação do conhecimento". 

 

4.CONSIDERAÇÕES 

 

Na organização social amazonense a educação é considerada como função social. A escola tem 

um papel central nas sociedades complexas, uma vez que esta é oriunda de atribuições 

socializadora-moralizadora, onde os indivíduos apreendem os sistemas de símbolos essenciais 

para a convivência em sociedade. Para Elias o conjunto de circunstâncias que formam essa nova 

configuração social geram “uma nova autodisciplina, uma reserva incomparavelmente mais 

forte, que é imposta às pessoas pelo novo espaço social e os novos laços de interdependência” 

(Elias, 1994, p. 212). 

 Para se entender a Amazônia e o papel da educação na nossa região, é preciso 

compreender que ambas a Amazônia e a educação estão vinculadas à diversidade de indivíduos 

que vivem nessa região, a heterogeneidade sóciocultural amazônica está representada por povos 

indígenas, caboclos, quilombolas, pescadores, camponeses, ribeirinhos, esses povos da floresta, 

possuem diferentes saberes, culturas e tradições. A população Amazonense vive em um 

ambiente que possui uma rica sóciobiodiversidade do planeta.  

 Ao analisar o sistema educacional dos povos da Amazônia, valorizamos a realidade 

escolar dos ribeirinhos, resgatando sua identidade e história, o que leva a uma compreensão do 

seu modo de vida e a construção de sujeitos ativos dos seus saberes, um saber que se constitui 

na realidade do caboclo, que vivem perto da cidade e ao mesmo tempo tão distante, com uma 

estrutura de saberes maravilhosos que estão mergulhados e imersos nas águas do conhecimento.  
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 Ao compreender o labor e as práticas de ensino aprendizagem do cotidiano ribeirinho, 

como elementos socialmente necessários e almejados na modificação social, através da sua 

cultura popular, se reconhece o respeito à diversidade dos povos originários dessa extensa 

região  trilhados sobre as práticas e valores como esforço transformador de uma sociedade. As 

práticas pedagógicas estão respaldadas nas adaptações das necessidades de se reconhecer que a 

realidade amazônica está constituída na sua diversidade cultural, no encontro de culturas que 

compõem seu mosaico populacional.  

 Demarcada por contradições sociais, culturais, política e econômicas a sociedade 

amazonense tem como papel diminuir os impactos negativos que atingem os desfavoráveis. As 

escolas e o sistema educacional de ensino nas regiões ribeirinhas devem ser pensados de acordo 

com a realidade das comunidades que habitam essa região. A educação na Amazônia deve ser 

vista como um fenômeno social que precisa ser investigado, os modelos atuais de civilização 

indicam mudanças históricas nos espaços educacionais, essas mudanças sofreram uma longa 

jornada rumo à universalização. 
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A afirmação dos Direitos Humanos na Amazônia envolve desafios
sociais, culturais, ambientais e políticos, em uma região de fronteira
como onde a miséria, fluxos migratórios e trabalho análogo à
escravidão convivem com a rica diversidades biológica e cultural.
Neste contexto, a discussão sobre Direitos Humanos é necessária,
não apenas como uma consideração cientifica, mas que possa para
além dela criar outras possibilidades relacionadas à materialidade
do Estado-Nação. Apesar da necessidade incontornável de
compreender tais formulações teóricas, é necessário que seus
avanços sejam empregados à reflexão das realidades do contexto
amazônico: as populações tradicionais, o trabalho escravo e infantil,
nos deslocamentos em razão dos grandes projetos econômicos, nos
deslocamentos migratórios fronteiriços, na diversidade cultural das
populações amazônicas, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, na
efetivação dos direitos sociais, do direito à saúde e qualidade de
vida em face das limitações orçamentárias e do isolamento de
populações, por fim, o Poder Judiciário no contexto amazônico. 
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RESUMO 

Este artigo discorre sobre as características políticas da Primeira República do Brasil, período 

que vai de 1889 a 1930, também conhecida como República da Espada, República das 

Oligarquias e República dos Coronéis. Este trabalho irá se limitar ao período denominado 

República dos Coronéis, caracterizado pelo mandonismo – presente no país desde os primórdios 

da colonização, como caractere da política tradicional, clientelismo – troca de bens e serviços 

por apoio político, e o coronelismo – prática de cunho político-social, própria do meio rural e 

das pequenas cidades do interior. Nesse contexto, far-se-á uma análise das relações de poder 

existentes à época, dadas as figurações e relações de interdependência entre dominantes e 

dominados, passando-se pelas “eleições a bico de pena” -  eleições fraudulentas comumente 

realizadas na Primeira República e o “voto de cabresto” -  mecanismo de acesso aos cargos 

eletivos por meio da compra de votos, a utilização da máquina pública ou o abuso do poder 

econômico.  

 

Palavras-chave: Primeira República. Figurações. Relações de Poder. Coronelismo. Voto de 

cabresto.  

 

 

Abstract 

This article discusses the political characteristics of the First Republic of  Brazil, from 1889 to 

1930, also known as the Republic of the Sword, the Republic of the Oligarchies and the 

Republic of the Colonels. This work will be limited to the period known as the Republic of the 

Colonels, characterized by mandonism – present in the country since the beginning of 
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colonization, as a character of traditional politics, clientelism – exchange of goods and services 

for political support, an coronelismo – political practice-social, typical of rural areas and small 

towns in the interior. In this context, an analysis will be made of power relations existing at the 

time, give the figurations and interdependence relations between dominant and dominated, 

going though “pen and ink elections” – fraudulent elections commonly held in the First 

Republic and the “halter vote” – mechanism of access to elective positions through the purchase 

of votes, the use of public machinery or the abuse of economic power. 

 

Keywords: First Republic. Figurations. Power relationships. Coronelismo. Halter vote. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Descontentes com a monarquia, os militares, aliados a uma parcela da sociedade, 

especialmente as oligarquias paulistas, organizaram um movimento, liderado por Marechal 

Deodoro da Fonseca, para destituição do Visconde de Ouro Preto do Gabinete Ministerial. 

Assim, em 15 de novembro de 1889, proclamou-se a República, dando-se início ao período 

denominado Primeira República (1889-1930). 

O período de 1889-1898, assinalado por crises, marcou a consolidação das estruturas 

políticas e econômicas da Primeira República. O período entre 1898-1921 foi marcado pela 

definição de políticas como a dos governadores e a do café com leite. E o período de 1921-

1930 foi marcado pelo conflito entre as oligarquias, os quais contribuíram para o seu declínio 

(FAUSTO, 2013).   

Na prática, a política dos governadores funcionava pela troca de apoio entre o Governo 

Federal e as oligarquias, ou seja, o Governo Federal daria apoio à oligarquia mais poderosa 

de cada Estado se essa se comprometesse a eleger deputados dispostos a atuar em favor do 

governo no legislativo. 

O funcionamento da mencionada política dependia da figura do coronel, pois seria ele 

que, em nível regional, iria mobilizar os votos indispensáveis à eleição do candidato “certo”, 

segundo o interesse de cada oligarquia, o conhecido voto de cabresto. 

A política do café com leite, em referência a São Paulo que era o maior produtor de café 

do Brasil e Minas Gerais que era o maior produtor de leite, por sua vez, ganhou força a partir 
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da assinatura do Pacto de Ouro Fino, entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que 

revezavam-se no lançamento de candidatos à Presidência da República (FAUSTO, 2013) 

No Amazonas, o coronelismo era ditado pelos seringalistas, proprietários dos grandes 

seringais, os quais ficaram conhecidos como “coronéis de barranco”. Com o início da Era 

Vargas, em 1930, que se estendeu por quinze anos, a Primeira República chegou ao fim. 

(COSTA, 2014) 

Para este trabalho, vamos nos apropriar do conceito de poder imbricado na  figuração 

do votar no período da Primeira República, sustentado pelos pressupostos teóricos de Norbert 

Elias (2011), no entendimento de que  “o equilíbrio do poder não se encontra unicamente na 

grande arena das relações entre os Estados. O poder constitui um elemento integral de todas 

as relações humanas”. Elias esclarece que “o poder é uma ocorrência quotidiana. O equilíbrio 

do  poder é pelo menos bipolar e, usualmente, multipolar”.  “O poder  pode ser distribuído 

muito desigualmente, porém, sejam grandes ou pequenas as diferenças de poder, o equilíbrio 

de poder está sempre presente onde quer que haja uma interdependência funcional entre 

pessoas” (ELIAS, 2011, p.81) 

Elias (2011) contribui com o avanço das discussões ao nos fornecer o conceito de 

figuração. Esta expressa a ideia de que os seres humanos vivem numa relação de 

interdependência funcional, já que em toda figuração há relações de poder e de conhecimento.   

Em sua obra intitulada Introdução à Sociologia (2011, p.15) Elias diz que “as pessoas, 

através de suas disposições e inclinações básicas, são orientadas umas para as outras e unidas 

umas às outras das mais diversas maneiras. E prossegue: “ estas pessoas constituem teias de 

interdependências ou configurações de muitos tipos, tais como famílias, escolas, cidades, 

estratos sociais ou Estados. 

O autor nos faz entender, por meio do conceito de figuração, que o conceito de poder se 

transformou de um conceito daquilo que subsiste por si, isto é substância, em um conceito de 

relação: 

 

No seio das figurações mutáveis – que constituem o próprio centro do processo de 

configuração – há um equilíbrio flutuante e elástico e um equilíbrio de poder, que 

se move para diante e para trás, inclinando-se primeiro para um lado e depois para 
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outro. Este tipo de equilíbrio flutuante é uma característica estrutural do fluxo de 

cada configuração. (ELIAS, 2011, p.143). 

 

Como dito, este artigo traz reflexões sobre o cenário político da Primeira República, 

também conhecida como República dos Coronéis, marcada pelo mandonismo, clientelismo e 

coronelismo. Nesse contexto,  analisa as relações de poder determinadas pelas figurações 

existentes nesse período, as quais redundaram nas “eleições a bico de pena” e no “voto de 

cabresto”. 

 

2. A  PRIMEIRA REPÚBLICA E O DIREITO AO VOTO 

 

É por meio do voto, instrumento da soberania popular, que todo cidadão exerce o 

sufrágio universal, ou seja, o direito de votar e ser votado. A Constituição Federal em vigor, 

prevê, em seu art. 14, o voto direto e secreto, com a finalidade de eleger os representantes 

políticos na esfera municipal, estadual e federal. Diz o referido artigo que “a soberania popular 

será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 

e, nos termos da lei”. 

Entretanto, nem sempre foi esse o cenário, já que a relação de poder era outra na 

Primeira República. A esse respeito, Elias nos diz que “o alargamento do direito do voto foi a 

expressão institucional mais evidente desta redução de diferenças de poder. Surgiu geralmente 

por estágios, variando de país para país, embora a direção fosse sempre a mesma” (ELIAS, 

2011, p.70). 

As ideias republicanas chegaram ao Brasil sob a influência do Iluminismo do século 

XVIII e estiveram presentes nos movimentos emancipacionistas na colônia. O aumento do 

republicanismo representava uma oposição direta ao centralismo monarquista, fato que 

contribuía para a concepção de uma nova opção política que poderia cooptar outros desafetos 

do monarquismo que se transformaram em republicanos, por pura conveniência (SIQUEIRA, 

2019). 

A contar dos anos 1860, a tradição republicana se perdeu. As alternativas políticas, 

administrativas e sociais concebidas no seu interior foram abafadas, não conseguiram dar 
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forma e conteúdo à comunidade política brasileira. A República que se instalou no Brasil, a 

partir de desse momento era oca, vazia de tradição. 

Com a extinção do Império e a proclamação da República, em 1889, partiu-se para a 

elaboração do projeto da nova Constituição que resultou na promulgação da segunda 

constituição brasileiria – Constituição de 1891, tendo como principal redator Rui Barbosa. 

Adotou-se, como forma de governo, a República Federativa. A Carta Magna em comento 

trouxe a previsão de eleições por sufrágio direto e maioria absoluta de votos para Presidente 

e Vice-Presidente da República (SIQUEIRA, 2019). 

Seguindo a influência da Constituição dos Estado Unidos, passou-se a adotar o padrão 

de república federativa liberal, com a concessão de direitos aos estados da federação, antigas 

províncias. Os estados poderiam contrair empréstimos no exterior, já que estavam autorizados  

a organizar força militar, estruturar o judiciário e exercer a condição de planejadores de suas 

políticas econômicas. 

Optou-se pela tripartição de poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo, os quais 

seriam harmônicos e independentes entre si, rompendo com os anos de centralismo e 

hipertrofia de poderes no contexto imperial. Houve a divisão entre Câmara dos Deputados e 

o Senado Federal (bicameralismo). A forma republicana ia ao encontro do sistema 

presidencialista de governo, com um corpo de ministros escolhidos segundo a vontade do 

presidente da República, evidenciando-se a colaboração entre ambos (ALQUATTI, 2020). 

A Constituição de 1891 trouxe a separação entre Igreja e Estado, construindo um Estado 

laico no Brasil. Em decorrência disso, várias funções que no período do Império eram 

exercidas pela Igreja passaram ao controle do Estado. Tais modificações traduziam a tentativa 

das autoridades republicanas de minimizar as antigas tensões entre Estado e Igreja, pois, ao 

declarar-se laico, o Estado deixava de se comprometer com uma religião oficial.   

Diferente da primeira constituição brasileira, Constituição de 1824, outorgada pelo 

Imperador, a qual previa o voto censitário (baseado na renda dos eleitores), a Constituição de 

1891 estabelecia o voto masculino, deixando de fora as mulheres e analfabetos (maior 

percentual da população daquele período), menores de 21 anos, entre outros (FIGUEIREDO, 

1994) 
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Acerca dessas mudanças, Elias tece as seguintes considerações: 

 
Muitas vezes, o direito de voto estendeu-se primeiramente à classe média 

proprietária, depois a todos os adultos, tanto homens como mulheres. Uma visão da 

história que descreve as mudanças sociais como resultado de acontecimentos 

individuais específicos pode facilmente levar à conclusão de que a legislação estatal 

de alargamento do direito do voto foi a causa do aumento comparativo do poder dos 

governados relativamente aos governantes (ELIAS, 2011, p. 70). 

 

Uma das características da República é a participação popular e sua representatividade 

na definição de políticas públicas. Havia, naquele momento, a necessidade de ampliar os 

mecanismos garantidores da participação política, mas que, na prática, excluíssem as classes 

menos privilegiadas. O voto era um direito de todos os homens, desde que alfabetizados, em 

uma população predominantemente analfabeta, rural e de escravos auforriados há pouco 

tempo, constituíndo uma forma de exclusão. 

Sobre a exclusão, Elias e Scotson, na obra Estabelecios e Outsiders, ao estudarem uma 

comunidade Inglesa, denominada Winston Parva, esclarecem:  

 
Mediante um exame mais detido, é frequente poder-se descobrir que, também nesses 

outros casos, tal como em Winston Parva, um grupo tem um índice de coesão mais 

alto do que o outro e essa integração diferencial contribui substancialmente para seu 

excedente de poder; sua maior coesão permite que esse grupo reserve para seus 

membros as posições sociais com potencial de poder e de outro tipo, o que vem 

reforçar sua coesão e excluir dessas posições os membros dos outros grupos – o que 

constitui, essencialmente, o que se pretende dizer ao falar de uma figuração 

estabelecidos – outsiders. (ELIAS, SCOTSON, 2000, p. 22) 

 

 O poder estabelecido entre os proprietários rurais sobre seus empregados servia para 

sustentar não somente o poder local, mas toda uma relação política, conhecida como “política 

dos governadores”, que consistia em uma troca de favores que ia do nível municipal ao federal 

e funcionava da seguinte maneira: na esfera municipal, em troca de benefícios, o grande 

proprietário rural – coronel – garantia os votos para a eleição do governador. Na esfera 

estadual, o governador, em troca de apoio, garantia os votos para a eleição do governo federal. 

Tal sistema viabilizou a “política do café com leite”, fortalecendo e consolidando o poder 

nessa figuração e nas relações de interdependências ampliadas. 

Sobre o poder, enfatiza Elias: 
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Dependemos dos outros, os outros dependem de nós. Na medida em que somos mais 

dependentes dos outros do que eles são de nós, estes têm poder sobre nós, quer nos 

tenhamos tornado dependentes deles pela utilização que fizeram da força bruta ou 

pela necessidade que tínhamos de ser amados, pela necessidade de dinheiro, de cura, 

de estatuto, de uma carreira ou simplesmente de estímulo (ELIAS, 2011, p. 101). 

 

As disputas políticas do período resumiam-se a conflitos entre diferentes facções  locais 

e estaduais, cada uma delas interessada em sequestrar o Estado para os seus interesses. As 

oligarquias dos outros estados, que, historicamente, não tinham tanta força política, 

submetiam-se às orientações que eram traçadas pelas oligarquias que dominavam a política 

nacional. 

Nesse período, o controle das eleições, a cargo do Legislativo, tornou-se instrumento de 

manipulação de grupos políticos pertencentes aos Estados mais poderosos da Federação, que 

revezavam-se na escolha dos Presidentes da República, minando os mandatos oposicionistas 

que conseguiam vencer na fase eleitoral (política do café com leite, protagonizada pelos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente). 

Vejamos o que relata Afonso Arinos a respeito do tema: 

 
Foi um dos vícios insanáveis da Primeira República, uma das chagas profundas que 

lhe corromperam o organismo, pois ao mesmo tempo que curvava o Congresso em 

face do executivo, colocando a sorte dos eleitos à mercê das preferências palacianas 

que conduziam os partidos, quando não de caudilhos surgidos no próprio seio das 

Câmaras, contribuía para enlamear os mandatos autênticos diante da opinião 

pública, mercê dos  contágios provindos dos mandatos superiores (ARINOS, 1955, 

p. 491). 

 

 

Após eleito, o candidato deveria ser reconhecido pela Comissão Verificadora de Poderes 

e Eleições. Caso sua eleição não fosse reconhecida, ocorreria a “degola” – cassação do 

mandato de parlamentares ou invalidação de sua eleição, sob a justificativa de que teriam 

cometido fraude eleitoral. Assim, o presidente deixava o caminho aberto para os 

governadores, que, por meio dos currais eleitorais, escolhiam deputados e senadores que 

apoiassem os projetos presidenciais.  

Ressalte-se que, mesmo tendo forte influência na Comissão Verificadora de Poderes e 

Eleições, o presidente da República não a presidia, já que a presidência da referida comissão 



8 

 

 

 
 

2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 
PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

cabia ao presidente da Câmara dos Deputados, que liderava a maior bancada nesse órgão. Por 

esse motivo, a Comissão ficava sempre nas mãos dos representantes das oligarquias vitoriosas, 

permitindo sua atuação a favor da política dos governadores na Câmara Federal. 

 

3.  O CORONELISMO 

 

A fim de controlar as revoltas populares que eclodiram durante o período regencial (1831-

1840), o governo criou a chamada Guarda Nacional. A referida guarda era patrocinada pelos 

grandes senhores de terras, os quais recebiam o título de “coronel”. Com a ascenção da 

República, a Guarda Nacional foi, aos poucos, perdendo espaço, até deixar de existir, o que 

ocorreu em 1922. Entretanto, o prestígio e a influência dos coronéis continuou e eles se 

mantiveram como chefes políticos de áreas vizinhas à sua propriedade. Tais áreas eram 

chamadas de currais eleitorais (CARVALHO, 1997). 

Com o fim do voto censitário, houve um aumento do número de eleitores e a elite 

brasileira, para se manter no poder, utilizava-se do poder dos coronéis. No livro “Coronelismo, 

Enxada e Voto”, Victor Nunes Leal, traz a seguinte concepção de coronelismo:  

 
Concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas 

desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura ecnômica e social 

inadequada (...) o coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos 

entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 

dos chefes locais, notadamente os senhores de terras (LEAL, 1976, p.24). 

 

Leal  afirma que o coronelismo era um compromisso entre o público e o privado, um 

sistema político formado por uma rede de relações que ia do coronel ao presidente da República, 

surgido na convergência de um fato político (federalismo) com um fato econômico, isto é, a 

decadência dos fazendeiros com a consequente redução do poder políticos dos coronéis.   

Sobre a confluência entre o político e o econômico, Elias pontua: 

 
Numa análise mais cuidada, à luz da sociologia do desenvolvimento, torna-se claro 

que o desenvolvimento das estruturas políticas e econômicas são dois aspectos 

absolutamente inseparáveis da evolução de toda a relação funcional da sociedade. 

Intimamente associados ao desenvolvimento das instituições políticas, havia muitos 
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processos conducentes ao alargamento das cadeias de interdependência social 

(ELIAS, 2011, p. 154). 

 

O termo coronel designava o chefe, o mandachuva, o grande senhor de terras, pois estes 

comandavam a família, os empregados, os agregados, os capangas. O coronel assumia a figura 

de chefe político e era a ele que se recorreria para a obtenção de votos em tempos de eleição, 

em outras palavras, “o dono do poder”. 

 O coronel não era funcionário do governo, mas servia para intermediar a relação entre 

este e o povo do interior. Assim, o governo aliava-se ao poder privado, renunciando às suas 

obrigações e a população, predominantemente rural, pobre e analfabeta, submetia-se ao poder 

do coronel, pois isso era mais vantajoso que ficar totalmente desamparada e à mercê dos 

acontecimentos. 

 Essa relação de controle estava fundamentada nas práticas clientelistas (troca de 

favores) ou, ainda, na utilização da força (prática da violência), sendo muito comum que as 

lideranças políticas  usassem métodos antidemocráticos para alcançar os seus interesses.  

 Nos estados, formavam-se as oligarquias constituídas por grupos de famílias e 

lideranças políticas que exerciam o poder em cada localidade. O coronel era um agente decisivo 

na vitória política das oligarquias regionais, pois possuia um papel relevante no jogo da política 

nacional. 

 

4. O CORONELISMO NA AMAZÔNIA 

 

O processo de intervenção na Amazônia vem de longa data. Gláucio Matos, informa: 

 
Quem vem à Amazônia – naturalistas, missões religiosas, viajantes – encontra 

intervenções dos não indígenas sobre os indígenas a iniciar na exploração das drogas 

do sertão, se apropriando da mão de obra dos povos autóctones, conduzindo-os à 

posição de escravos, posteriormente com o ciclo da borracha. Nesse processo de 

ocupação e desenvolvimento da Amazônia, a história revela a chegada do negro como 

escravo e outras nacionalidade, espanhóis, franceses, holandeses e nordestinos, que 

contribuíram na miscigenação e a formação, daquele que se designou de 

caboclo/amazônida, residente em áreas de várzea e terra firme (MATOS, 2020, p. 

481). 
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Ainda que não detivessem o título oficial, os proprietários de terra, na Amazônia, no 

caso os seringalistas, eram chamados de “coronéis de barranco”, da mesma forma que os 

aviadores da região, responsáveis pela contratação de mão de obra para o trabalho nos 

seringais,  recebiam o título de comendador, mesmo sem sê-lo, oficialmente. No dizer de 

Márcio Souza, o coronel de barranco dos ciclos da borracha é um “cavalheiro citadino em 

Belém ou Manaus e o patriarca feudal no seringal” (SOUZA, 2001, p.182). 

No Amazonas, o coronelismo foi exercido pelos donos dos grandes seringais, os quais 

ficaram conhecidos como “coronéis de barranco”. Com o poder concentrado em suas mãos, 

formavam currais eleitorais, onde tinham liberdade de fazer propaganda, realizar votação 

aberta, apurar e assim garantir o resultado esperado pelas oligarquias locais, aliadas ao 

governo federal (LIMA, 2002). 

Os proprietários de seringais colaboravam ativamente com o processo eleitoral na 

Amazônia, pois o voto de cabresto, prática ocorrida em todo o interior do Brasil, expressava-

se, nessa região, pelo poder de ordenar e direcionar os votos dos seringueiros. 

A figura do coronel predominava na vida social da região: era empregador, padrinho de 

casamento, padrinho de batismo, ou seja, todos tinham alguma relação com o coronel e a ele 

deviam favores e obediência. 

Vejamos o que nos diz Gláucio Matos (2015) acerca dessa figuração: 

 
Um dos sintomas que fortalece as relações de poder em determinadas figurações é, 

com base em Elias (1994), o apego afetivo. O apego emocional é uma condicionante 

que invibializa negar a lealdade. Isso é um sintoma, em todos os níveis – classes – de 

nossa sociedade. Por meio dos laços de amizade, de compadrio, de parentesco ou de 

pessoas ligadas à terra natal (conterrâneos), muitos indivíduos são capazes de 

manipular resultados, fazerem arranjos em benefícios próprios ou de grupo por 

estarem ligados a interesses econômicos, políticos ou religiosos, por não conseguirem 

negar o carisma (MATOS, 2015, p. 97). 

 

 

O coronel exercia função importante no sistema produtivo da borracha, pois 

estabelecia a ligação entre o seringal e as casas aviadoras de Belém e Manaus. 

 A respeito dessa relação, Mendes e Queiroz ( 2012) pontuam: 
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Nesta relação, o sucesso do seringueiro media-se pelo seu saldo no final da safra e o 

do seringalista pelo número de pélas de borracha exportadas para o exterior. A 

contabilidade dos ganhos e perdas entre seringalista e aviador eram apuradas quando 

se dirigiam a Manaus/Belém para receber o saldo e fazer novos pedidos, comprar 

novos seringais de aviadores que tinham estoque de terras, decorrentes de liquidação 

de dívidas, arrematar propriedades em leilões. Pode-se dizer que as relações 

estabelecidas pelos seringalistas com as casas aviadoras eram de bases eminentemente 

capitalistas. O interesse era no lucro, no ganho (Mendes e Queioz, 2012). 

 

 

O coronel era, via de regra, um homem rude, pois para administrar um seringal, treinar 

seringueiros, comprar animais de carga, receber embarcações, administrar o barracão, fazer a 

contabilidade dos seringueiros, além de se encarregar da solução de conflitos entre seringueiros, 

deveria exercer papel de “macho”, um atributo decorrente do exercício do poder e exemplo da 

indelicadeza e da ausência das boas maneiras, descritas por Norbert Elias, em sua obra Processo 

Civilizador – uma história dos costumes (2011). 

Tônico Monteiro, em um trecho do romance Terra Caída, de José Potyguara, ressalta 

quem é que manda e desmanda no lugar: 

 
No meu seringal quem manda sou eu. Eu só! Aqui, sou delegado, juiz, rei, padre, o 

diabo! Ningém se meta a besta! Quem faz a lei sou eu; e a lei, aqui, é bala! 

Embora um tanto exagerado, por vaidade ou para intimidar, a verdade é que, dentro 

do imenso seringal, ele é temido. Tudo resolve e decide arbitrariamente, mesmo 

porque autoridade, de fato, só existe na sede da comarca, distante dali quatro dias de 

rio abaixo (POTYGUARA, 2007, p.28). 

 

Por outro viés, o trecho do romance nos leva a destacar, seguindo as ideias de Norbert 

Elias, em sua obra Sociedade dos Indivídusos (1994), o declínio da identidade nós para o eu 

empoderado. 

Contam-se muitos “causos” sobre a figura do coronel. Dizem que acendiam charutos 

com notas de quinhentos mil-réis, usavam anéis cravejados de enormes diamantes, trajavam-se 

exageradamente, esbanjando suas fortunas. 

 

5. AS ELEIÇÕES A BICO DE PENA E O VOTO DE CABRESTO 
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Pertence ao cenário da Primeira República o “voto de cabresto”, mecanismo de acesso 

aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública ou o 

abuso do poder econômico, recorrente no interior do Brasil, como característica do 

“coronelismo”.  

Todo esse processo de fraudes eleitorais era facilitado pela forma como se realizavam 

as eleições à época. A mesa receptora acumulava a função de junta apuradora, e o resultado 

da eleição dependia do que fora acordado entre o mesário e chefe do poder local, os quais 

escolhiam os eleitos, atestando o resultado das eleições mediante a elaboração de atas 

fraudulentas. Era comum o voto de pessoas mortas e de eleitores fictícios. Esse tipo de eleição 

recebeu a denominação de “eleições a bico de pena”, comuns no período da Primeira 

República, também conhecida como República dos Coronéis (1889 – 1930) (Camparato, 

2017).  

 À época, o voto era aberto, era fácil saber em quem o eleitor havia votado, o que 

proporcionava formas violentas de seu convencimento. Como dito anteriormente, as eleições 

eram controladas pelos chefes políticos regionais, os coronéis, que levavam os eleitores até o 

local de votação e os deixavam nos currais eleitorais, vigiados por jagunços. Os eleitores sequer 

sabiam o nome do candidato em quem votariam, o que deu origem à expressão “voto de 

cabresto”, expressão que compara o eleitor a um animal adestrado. Do exposto, e, mais uma 

vez com Elias, podemos entender que,  “um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia 

quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído 

(ELIAS, SCOTSON, 2000, p. 23). 

 O voto de cabresto é um dos símbolos do coronelismo. Segundo Elias (1994, p.5) “ a 

necessidade de símbolos comunicáveis não está também circunscrita a objetos tangíveis 

particulares. Ela alarga-se a todo o fundo de conhecimento de uma comunidade linguística e, 

em última instância, à humanidade, incluindo funções, situaçãoes, processos e os próprios 

símbolos”. O coronel controlava o eleitorado local em razão dos favores que o povo lhe devia. 

Muitos camponeses tornavam-se jagunços em nome do coronel e matavam, fraudavam e 

promoviam outras formas de corrupção e violência sob orientação dos grandes proprietários. 
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Nessa época, o Coronel se apossava dos títulos eleitorais de seus trabalhadores e o 

candidato era um total desconhecido para o eleitor. Se algum deles se aventurasse a perguntar 

ao Coronel qual o destino de seu voto, ele informava que não poderia revelar pois o voto era 

secreto. Acerca dessa relação de interdependência entre patrões e seus trabalhadores, Norbert 

Elias (2011, p.156) esclarece: “Os que ocupam a posição de patrões são interdependentes dos 

que ocupam a posição de trabalhadores, devido à relação funcional que existe entre as duas 

posições. Mas a sua dependência recíproca não é a mesma – as forças do poder não são 

igualmente distribuídas”. Nesse sentido, o poder dos coronéis, no Amazonas, prevaleceu mas 

não perdurou, pois segundo Elias (2011), o poder não é um talismã, é fruto das relações e 

essas se modificam na dinâmicas das figurações. 

Hoje vota-se por meio da urna eletrônica e com a utilização da biometria. 

A respeito do processo de tecnização e civilização, Elias argumenta: 

 
Tal qual a tecnização, o processo civilizador corresponde a um percurso de 

aprendizagem involuntária pelo qual passa a humanidade. Começou nos primórdios 

do gênero humano e continua em marcha, com inúmeras vicissitudes, no presente 

momento. Não há fim à vista. Só a direção é clara. (...) O processo civilizador pode 

ser demonstrado inequivocamente, com a ajuda de comparações sistêmicas, tanto 

entre estágios diferentes de uma mesma sociedade quanto entre sociedade distintas 

(ELIAS, 2006, p. 36-37). 

 

Considerando-se que o processo civilizador é contínuo, as inovações vão se 

construindo na busca de uma vida melhor. A esse respeito, Elias explica: 

 
Possivelmente não se entenderá de imediato porque me refiro a uma vida melhor e 

não a uma vida boa. Pode-se iniciar uma discussão interminável sobre o significado 

de “vida boa”. A expressão nos traz à mente a imagem de um estado final e acabado. 

Em grande medida representa um ideal. Por sua vez, o termo “vida melhor” refere-se 

a um processo social em cujo desenvolvimento as condições de existência tornam-se 

não exatamente ótimas, em sentido absoluto, porém superiores em comparação a uma 

fase anterior (ELIAS, 2006, p. 36). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, a fraude eleitoral foi prática recorrente no Brasil, desde o Império, mas 

chegou a seu ápice com a Primeira República. Após 15 de novembro de 1889, data da 
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proclamação da República, a participação popular não foi atingida, posto que a  população 

encontrava-se afastada da política, insatisfeita com o cenário de crise com a Igreja, a corrupção 

e a crise agrária. Contudo, as lideranças elitistas das províncias se projetavam nacionalmente 

para atender a seus interesses regionais. 

 O voto dos analfabetos não havia sido contemplado pela Constituição em vigor; 

entretanto, muitos deles votavam, pois os coronéis lhes entregavam papéis escritos com o nome 

de seus candidatos para que depositassem na urna. O transporte aos locais de votação também 

era financiado pelos coronéis que, desta forma, garantiam seus interesses, mexendo as peças do 

tabuleiro político como bem lhes conviesse. 

Além da fraude, havia a venda de votos e as promessas que os oligarcas faziam aos 

camponeses e empregados locais. Para as situações nas quais a venda de votos não garantia a 

lealdade do voto, utilizavam-se formas de convencimento mais duras, como a violência. 

As “eleições a bico de pena” e o “voto de cabresto”, práticas amplamente utilizadas no 

Brasil, de norte a sul, eram representações simbólicas da Primeira República. 

Embora a República tenha sido idealizada visando ampliar os direitos de todos por meio 

da economia liberal e da amplitude da representatividade, não logrou êxito nos primeiros 

pleitos, já que o voto só passou a ser secreto em 1932. Gradualmente as figuração foram se 

transformando e, com a  migração do eixo econômico da zona rural para a zona urbanao, o 

coronelismo foi perdendo espaço. 

O processo social, na concepção de Elias, sofre transformações contínuas, amplas e de 

longa duração e, no campo das eleições, o avanço é visível, dadas as modificação ocorridas ao 

longe do tempo. Hodiernamente, o voto é universal, secreto, inclusivo, com a utilização da 

tecnologia, o que nos garante agilidade e maior confiabilidade. 

 E assim caminha a humanidade, passando indefinidamente por transformações,em 

busca de melhores dias.  
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REFLEXÃO SOBRE O DIREITO SISTÊMICO 
POR INTERMÉDIO DAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR

REFLECTION ON SYSTEMIC LAW 
THROUGH THE FAMILY CONSTELLATIONS 
IN THE FACE OF INTRA-FAMILY VIOLENCE

Marcia do Socorro de Albuquerque Oliveira 1

Estado, Desenvolvimento e Direitos Humanos: Desafios Sociais e Políticos

RESUMO

O presente artigo tem como título “Reflexão sobre o Direito Sistêmico por Intermédio das 
Constelações Familiares no Enfrentamento da Violência Intrafamiliar”, e busca destacar o 
emprego da técnica de psicoterapia breve, chamada de Constelação Familiar, na aplicação da 
ciência jurídica para redução de conflitos intrafamiliares. Desta forma, o presente artigo traz 
como objetivo conhecer o conceito de violência intrafamiliar, identificar o papel do judiciário 
no enfrentamento da violência intrafamiliar e por fim, compreender a técnica do Direito 
Sistêmico. O procedimento metodológico é pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído de livros e sites da internet e com abordagem qualitativa. 
Com a presente reflexão sobre a importância do auxílio da técnica terapêutica da Ciência dos 
Relacionamentos na mediação da situação conflituosa judicial com abordagem na área 
jurídica, as Constelações Familiares apresentam um caminho terapêutico para as questões 
geradoras de conflitos, especialmente para conciliar e mediar. O uso do método de 
Constelações Familiares fez emergir novas possibilidades de entender o contexto dos conflitos 
trazendo soluções que dão alívio a todos os envolvidos.

Palavras-chave: violência intrafamiliar. direito sistêmico. constelações familiares.

Abstract

The present research is entitled "Reflection on the Systemic Right in the reduction of 
intrafamily violence”, and seeks to highlight the use of the technique of brief psychotherapy 
called the Family Constellation, in the application of legal science for the reduction of 
intrafamily conflicts. Thus, the present article aims to know the concept of intrafamily 
violence, to identify the role of the judiciary in combating intra-family violence and, finally, 
to understand the technique of Systemic Law. The methodological procedure is bibliographic 

1  Mestranda em Sociedade e Cultura na Amazônia. pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. E-mail: 
m4d17s25@gmail.com
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research, developed on the basis of material already, made up of books and websites with a 
qualitative approach. With the present reflection on the importance of the aid of the 
therapeutic technique of the Science of the Relationships in the mediation of the conflictual 
situation judicial with approach in the legal area, the Family Constellations present a 
therapeutic path to conflict-generating issues, especially to conciliate and mediate. The use of 
the Family Constellations method has given rise to new possibilities to understand the context 
of conflicts bringing solutions that give relief to all involved.

Keywords: intra-family violence. systemic law. family constellations

INTRODUÇÃO

A demanda de processos no judiciário, em geral, alcança índices elevados, e por 

vezes acarreta a demora nos julgamentos devido intensa demanda, mas é possível mudar esse 

cenário quando a lide trata de violência intrafamiliar: a Constelação Familiar aplicada ao 

Direito. 

O presente trabalho apresenta a nova ferramenta de método consensual como aporte 

em audiências de conciliação e mediação para promover a cultura da paz e consequentemente 

economia processual, ou seja, trazendo um novo olhar para o conflito e atender eficazmente 

ao cidadão quando busca a resolução seu problema no judiciário. 

Para tal, tomaremos como base teórica a Resolução 125 do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ em especial as diretrizes para aplicação de métodos consensuais de solução de 

conflito e sua interface com as Constelações Familiares no Direito Sistêmico. 

Percebe-se, a partir desse trabalho, que: o uso das Constelações Familiares como 

método consensual de solução de conflito familiar no judiciário favorece o atendimento eficaz 

e eficiente dessas demandas, tornando-se uma ferramenta de contribuição para o judiciário. A 

presente pesquisa tem como título “Reflexão sobre o Direito Sistêmico por Intermédio das 

Constelações Familiares no Enfrentamento da Violência Intrafamiliar”, pois busca destacar o 

emprego de uma técnica de psicoterapia breve na aplicação da ciência jurídica no 

enfrentamento dos conflitos intrafamiliares.

Os objetivos da pesquisa são: conhecer o conceito de violência intrafamiliar, 

identificar o papel do judiciário no enfrentamento da violência intrafamiliar e compreender a 

técnica do Direito Sistêmico.

O trabalho é pesquisa teórica, desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído de livros e sites da internet e abordagem qualitativa.
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O problema central da pesquisa é como ser possível alcançar o equilíbrio no conflito 

jurídico de violência intrafamiliar pelo Direito Sistêmico por intermédio das Constelações 

Familiares? De que maneira o judiciário pode utilizar a técnica de Constelações Familiares 

para auxiliar nas soluções de conflitos judiciais de violência intrafamiliar? 

O método de terapia breve de Constelações Familiares apresenta-se como a 

possibilidade de compreensão do contexto dos conflitos, para soluções que dão alívio a todos 

os envolvidos, haja vista que, os autos de um processo judicial dificilmente refletem a 

realidade complexa de um conflito.

Conforme a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata 

da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos, é determinado que 

sejam aplicadas práticas que proporcionem a mediação de litígios. 

Com a presente pesquisa, busca-se a reflexão sobre o Direito Sistêmico por 

Intermédio das Constelações Familiares como técnica do campo da psicoterapia breve, que 

potencializa a aplicação da ciência jurídica onde, uma solução simplista imposta por uma lei 

ou por uma sentença judicial pode até trazer algum alívio momentâneo, uma trégua na relação 

conflituosa, mas às vezes não é capaz de solucionar o verdadeiramente a questão, que é de 

trazer paz às pessoas do conflito intrafamiliar.

O Direito Sistêmico traz uma visão sistêmica do direito pela qual só há direito 

quando a solução traz paz e equilíbrio para todo o sistema.

Refletir sobre o Direito Sistêmico por intermédio das Constelações Familiares no 

enfrentamento da violência intrafamiliar no poder judiciário é um caminho promissor para 

auxílio na efetivação do Estado Democrático de Direito, haja vista que, o Poder Judiciário é o 

guardião da Constituição e da ordem social brasileira.

O trabalho de pesquisa está organizado em três tópicos, os quais são: Violência 

Intrafamiliar, neste tópico é apresentado o conceito de violência intrafamiliar, os fatores onde 

ocorre essa violência, a repercussão da violência intrafamiliar na vida das pessoas, e a 

necessidade da mobilização de diversos setores do governo e sociedade civil para o 

enfrentamento da violência intrafamiliar. O tópico seguinte apresenta, o papel do poder 

judiciário na eficácia da redução das demandas judiciais relacionadas a violência 

intrafamiliar, onde identifica a determinação do ordenamento jurídico aos tribunais de todo o 

Brasil, que utilizem métodos de pacificação para demandas judiciais, com práticas que a 

proporcionem no litígio. 
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E por fim, Direito Sistêmico e a compreensão da técnica das Constelações Familiares, 

de que maneira ela traz para a demanda judicial um novo olhar para o conflito intrafamiliar 

que se apresenta, o que implica pertencer a um determinado grupo familiar, segundo as 

Constelações Familiares, e as leis ou ordens do sistema familiar de todos os indivíduos, que 

se, infringidas, atinge a cada membro do sistema familiar. Tais ordens são: o pertencimento 

(cada clã ou grupo familiar exige que todos os seus membros tenham o mesmo direito de 

pertencer), a hierarquia (ninguém pode tomar o lugar do outro) e o equilíbrio (no clã é 

restabelecido o equilíbrio quando o sistema fica estável).

1. VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR

Deve-se tomar cuidado ao expor um conceito sobre violência, pois ele pode ter 

vários sentidos, como: ataque físico, uso da força física ou até mesmo ameaça.

Segundo Coelho et al. (2014) definem que a violência é como um problema de saúde 

pública e pode ser definida como qualquer ação intencional, perpetrada por indivíduo, grupo 

ou instituição, classes ou nações dirigidas a outrem, que cause prejuízos, danos físicos, 

sociais, psicológicos e/ou espirituais.     

A resolução WHA 49.25 da World Health Assembly, ocorrida em 1996, declara a 

violência como um dos principais problemas de saúde pública. Solicitou-se então à 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que desenvolvesse uma tipologia que caracterizasse os 

diferentes tipos de violência, bem como os vínculos entre eles.   

A violência coletiva, que inclui os atos violentos que acontecem nos âmbitos 

macrossociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. 

Nessa categoria estão os crimes cometidos por grupos organizados, os atos terroristas, os 

crimes de multidões, as guerras e os processos de aniquilamento de determinados povos e 

nações.

A violência autoinfringida, subdividida em comportamentos suicidas, e os 

autoabusos. No primeiro caso a tipologia contempla suicídio, ideação suicida e tentativas de 

suicídio. O conceito de autoabuso nomeia as agressões a si próprio e as automutilações.

A violência interpessoal, subdividida em violência comunitária e violência familiar, 

que inclui a violência infligida pelo parceiro íntimo, o abuso infantil e abuso contra os idosos. 

Na violência comunitária incluem-se a violência juvenil, os atos aleatórios de violência, o 
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estupro e o ataque sexual por estranhos, bem como a violência em grupos institucionais, como 

escolas, locais de trabalho, prisões e asilos.

Segundo a Cartilha do MINISTÉRIO DA SAÚDE (2001), a família necessariamente 

não é o centro e o núcleo de proteção dos direitos de seus membros, muitas vezes, ao 

contrário disso, pode ser um lugar de terror e desespero. 

O Brasil não é o único país onde ocorre a violência intrafamiliar. Esse tipo de 

violência é um fenômeno mundial e atinge diversas classes sociais, na religião e em qualquer 

grau de escolaridade e qualquer idade.

Os fatores são inúmeros para a ocorrência da violência intrafamiliar. Fator social: 

educação e renda familiar; Fator familiar: dinâmica e normas familiares; Fator cultural: por 

exemplo, quando há brigas entre o casal, muitos preferem não intrometer devido a crença 

cultural de que “ entre briga de marido e mulher ninguém mete a colher.”

A violência intrafamiliar atinge parcela importante da população e repercute de 

forma significativa sobre a saúde das pessoas a ela submetidas. Configura-se um problema de 

saúde pública relevante e um desafio para os gestores.

Devido a grande amplitude e complexidade para o enfrentamento da violência 

intrafamiliar, faz-se necessário um número considerável de profissionais de diferentes campos 

de atuação, para que ocorra efetiva mobilização de diversos setores do governo e da sociedade 

civil. 

Fortalecer e potencializar as ações e serviços faz-se extremamente necessário para o 

alcance de uma nova atitude, compromisso e colaboração em relação ao problema da 

violência intrafamiliar.

A sensibilização e a capacitação das diferentes categorias profissionais que atendem 

as pessoas em situações de violência intrafamiliar é fundamental. Ao mesmo tempo, cabe aos 

diferentes níveis de governo promover o fortalecimento ou prover as condições necessárias 

para a operacionalização de medidas destinadas a conter e prevenir a violência.

Quando se fala de violência intrafamiliar, deve-se considerar qualquer tipo de relação 

de abuso praticado no contexto privado da família contra qualquer um dos seus membros. 

Ministério da Saúde (2001).

2. O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFICÁCIA DA REDUÇÃO DAS 

DEMANDAS JUDICIAIS
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A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a 

Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos 

judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e 

orientação ao cidadão.

Pela Resolução nº 125, foi determinado aos Tribunais, a criação de Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e para atender aos Juízos, 

Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou 

dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e      Fazendários, foi determinado a criação dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, conhecidos como os CEJUSCs.

Justamente na mesma época, segundo Pereira (2015) que o CNJ deu novas diretrizes 

à conciliação e mediação no Brasil, deu entrada no Senado, o Projeto de Lei nº 166/2010 

tratando do Novo Código de Processo Civil.

Ainda conforme Pereira (2015), o projeto que deu entrada no Senado, foi 

transformado em Projeto Substitutivo nº 8.046/2010, na Câmara dos Deputados, e após 

retornar ao senado foi finalmente aprovado em 17 de dezembro de 2014. Com a aprovação do 

texto processual civil, ocorreu a recepção dos anseios do CNJ, no sentido de estimular o que 

este chamou de “Cultura da Paz”, trazendo o texto aprovado, grande destaque para a 

Mediação e Conciliação, e que para se firmarem como instrumentos de solução de conflitos 

de forma rápida e eficiente. Assim, determina-se de forma muito objetiva a pacificação para 

demandas judiciais com práticas que a proporcionem no litígio, cabendo aos operadores do 

direito, se adaptarem aos novos tempos, e participarem de forma efetiva na busca da 

pacificação social, única forma de obtermos a melhor atuação do Poder Judiciário, e a 

prestação jurisdicional mais efetiva.

A técnica de mediação pela Constelação Familiar busca levar às partes no processo 

judicial a melhor compreensão sobre as raízes dos conflitos familiares, as origens de uma 

determinada situação.

Desta forma, reconhecendo os prejuízos trazidos por uma situação específica, e 

observá-los sob uma nova perspectiva é possível encaminhar a melhor resolução nos conflitos 

judiciais que envolvem a violência intrafamiliar.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por intermédio do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, já está aderindo às inovadoras 

práticas de mediação em processos judiciais e oferecendo capacitação para os técnicos e 

estagiários do órgão.

Tal capacitação tem o objetivo de oferecer fundamento para que o servidor do Poder 

Judiciário possam potencializar as atividades no Centro Judiciário de Solução Consensual de 

Conflitos.

Segundo a Agência CNJ de Notícias (2016), a utilização da abordagem sistêmica, 

pelo método de Constelação Familiar vem atender às recomendações do Conselho Nacional 

de Justiça que determina aos órgãos do judiciário oferecer mecanismos de solução de 

conflitos por meios consensuais. 

Conforme 12ª edição do Relatório Justiça em Números (2016) contabilizou-se o 

número de processos resolvidos por meio de acordos, fruto de mediações ou conciliações ao 

longo do ano em toda justiça brasileira. Esse acompanhamento estatístico está previsto na 

Resolução 125/2010 do CNJ e são relativos a implementação da Política Judiciária Nacional 

de Tratamento de Conflitos nos Tribunais.

Os dados do Relatório da Justiça em Números ano base (2016), indicam índice 

médio de conciliação em 11% das sentenças, resultando aproximadamente 2,9 milhões de 

processos finalizados de maneira autocompositiva mostrando a importância da contribuição – 

em termos estatísticos – das vias consensuais de solução de conflito para a diminuição da 

litigiosidade brasileira.

Com a determinação processual cível em 2015, que prevê audiências prévias de 

conciliação e mediação como etapa obrigatória para todos os processos cíveis serão 

constatados seus efeitos no próximo relatório neste ano de 2017.

Com a Resolução 125/2010 do CNJ, começou-se a criar a necessidade de tribunais e 

magistrados abordarem questões como solucionadores de problemas ou como efetivos 

pacificadores – a pergunta recorrente no Poder Judiciário deixou de ser “como devo 

sentenciar em tempo hábil” e passou a ser “como devo abordar essa questão para que os 

interesses que estão sendo pleiteados sejam realizados de modo mais eficiente, com maior 

satisfação do jurisdicionado e no menor prazo”.  
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Conforme o Conselho Nacional de Justiça (2010) é possível realizar efetivamente 

esse novo acesso à justiça se os tribunais conseguirem redefinir o papel do poder judiciário na 

sociedade como menos judicatório e mais harmonizador.

A capacitação específica de juízes e serventuários da justiça para atuarem nos 

Centros de Solução de Conflitos é indispensável pois o sucesso desses Centros depende da 

correta explicação em relação aos métodos de solução de conflitos disponíveis (judiciais e 

extrajudiciais: conciliação e mediação) o que possibilitará a escolha do mais adequado pelas 

partes.

A pessoa responsável pela triagem dos casos deve conhecer profundamente todos os 

métodos de solução de conflitos disponíveis e seus respectivos procedimentos, pois apenas 

assim poderá passar as informações necessárias para o devido esclarecimento das partes que 

devem fazer uma opção consciente.

Assim, a parte disporá de elementos suficientes para exercer a escolha consciente da 

técnica mais adequada ao seu conflito, pois, embora a indicação do método caiba ao juiz, 

serventuário ou técnico, a escolha cabe às partes.

Conforme o CNJ (2010), é importante destacar que, apesar de, até o momento, ser o 

trabalho de conciliadores e mediadores junto à maioria dos tribunais voluntário e não 

remunerado, essa falta de remuneração constitui entrave considerável ao bom funcionamento 

do sistema.

Torna-se fácil observar isso porque a remuneração é fundamental para assegurar a 

qualidade e a continuidade do serviço prestado, proporcionando aos terceiros facilitadores, 

motivação, inclusive para aprimorar seus conhecimentos.

3. DIREITO SISTÊMICO: A TÉCNICA TERAPÊUTICA NA ABORDAGEM 

JURÍDICA

A metodologia de Constelação Familiar aplicada em litígio judicial leva às partes 

envolvidas um olhar diferente a respeito do conflito.

As partes se localizam dentro de suas próprias histórias, elucidando o que acontece. 

O que não era visto, passa a ser enxergado e com isso, Schineider (2007) a consciência da 

questão que acarretou o conflito e com a visão clara da dinâmica que desencadeou o 

desequilíbrio no sistema, o alívio e paz se reestabelecem.
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A Constelação é criticada, mesmo com relatos positivos de benefício ao 

jurisdicionado, e tais críticas se dão devido a associação errônea de que as Constelações 

Familiares estão relacionadas ao misticismo, religião ou crenças pessoais.

O Direito Sistêmico é um trabalho que vem atender o que no Direito Processual Civil 

tem como visão de pacificação. Por intermédio da técnica das Constelações Familiares, 

tribunais brasileiros realizam mediações de conflitos familiares. Ao todo são tribunais de 11 

estados brasileiros, dentre eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Pará e Paraná. O Juiz da 2ª.Vara de Família de 

Itabuna (BA), Agência CNJ de Notícias (2016) Sami Storch, foi o primeiro a utilizar a técnica 

no Judiciário, revelou que por intermédio das Constelações conseguiu 90% de conciliações.

O Direito Sistêmico utiliza a técnica terapêutica breve. De acordo em as 

Constelações Familiares, Hellinger (2008) todos nós possuímos questões biográficas, tratadas 

pela psicologia tradicional, mas também embaraços sistêmicos que dizem respeito a conflitos 

não resolvidos em nosso sistema familiar, como um padrão que se repete, a exemplo da 

violência intrafamiliar.

Nas Constelações Familiares, Hellinger (2008), além de sermos filhos, parceiros e 

talvez pais, partilhamos um destino comum com relacionamentos mais distantes, ou seja, o 

que quer que aconteça a um membro de nosso grupo familiar, para bem ou para mal, nos afeta 

e afeta também os outros. Desta forma, junto com a nossa família, formamos uma associação 

cujo destino é comum.

Segundo a Terapia de Constelação Familiar, o curso de nossas vidas é influenciado, 

não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo fato de pertencer a um a família e não 

de outra.

Vínculos no grupo familiar estendem-se ao longo do tempo e das distâncias e assim, 

todos permanecem ligados uns aos outros mesmo que já tenha falecido há muito tempo ou 

foram para longe.

A psicoterapia sistêmica é repleta de histórias sobre eventos relacionados no tempo 

mesmo quando os mecanismos que os associam escapem a toda tentativa de explicação.

Estejam vivos ou não, os seguintes elementos integram o sistema familiar 

(HELLINGER, 2008, p. 100): 
os filhos; os pais e seus irmãos; os avós, e às vezes, um ou mais 
bisavós e quaisquer outros que se afastaram, para dar lugar a alguém 
no sistema; por exemplo, um ex-parceiro ou ex-amante de um dos pais 
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ou avós – mesmo que separado, beneficiou um membro da família 
com a sua perda, infortúnio, partida ou morte. 

Nas Constelações, o amor floresce nos relacionamentos quando o vínculo, o 

equilíbrio entre o dar e receber, e a boa ordem são mantidos. E para isso, cinco dinâmicas 

condicionam o sucesso do amor nos sistemas familiares. 

O método de Constelação Familiar que permite acesso ao inconsciente pessoal e 

coletivo, a Ciência dos Relacionamentos. É um método fenomenológico que Hellinger (2008) 

descobriu sobre como o clã familiar durante gerações exige coesão e sobrevivência e desta 

forma, em cada clã ocorre ordens que são necessárias e repetidas ao longo dos anos em todos 

os grupos familiares. Tais ordens são: o pertencimento (cada clã ou grupo familiar exige que 

todos os seus membros tenham o mesmo direito de pertencer), a hierarquia (ninguém pode 

tomar o lugar do outro) e o equilíbrio (no clã é restabelecido o equilíbrio quando o sistema 

fica estável), Storch (2016).

O Respeito ao Direito de Participação mostra que as pessoas podem continuar a 

afetar ou outros membros mesmo quando são evitadas pela família, excluídas de participação 

e às vezes até esquecidas.

As Constelações Familiares, Hellinger (2008) de pessoas com problemas 

psicológicos e físicos muitas vezes trazem à tona esses atos de exclusão. Embora esses 

pacientes não se deem conta da conexão, eles reproduzem em suas vidas o destino da pessoa 

esquecida.

A Manutenção da Integridade Hellinger (2008) é quando os membros de uma família 

veem-se como um todo e se sentem completos quando todos os que pertencem ao círculo 

familiar tem um lugar de honra em seus corações. Sempre que um membro da família 

consegue restaurar no seu coração um excluído, a diferença é prontamente sentida.

A Submissão à Hierarquia Dentro de um Sistema, nesta dinâmica, o tempo atribui 

sequencia e estrutura ao ser. Nos sistemas de relacionamentos Hellinger (2008) isso significa 

que quem entra no sistema primeiro tem certa precedência sobre os que entram depois, ou 

seja, os pais entram no relacionamento antes dos filhos, o primogênito antes do segundo filho 

e assim por diante e isso estabelece uma hierarquia natural dentro da família que precisa ser 

respeitada.

A Aceitação da Ordem de Precedência Entre Diferentes Sistemas é diferente da 

ordem de precedência dentro de um sistema de relacionamento. Assim, Hellinger (2008)o 
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sistema novo tem prioridade sobre o antigo. Quando essa ordem não é obedecida, as famílias 

acabam encontrando dificuldades. 

A Sujeição às limitações do Tempo está ligada a membros da família que se agarram 

a algo que deveriam esquecer e assim, Hellinger (2008) o passado escraviza e continua a 

interferir negativamente no presente.

As agressões da família sentidas com relação às ordens ocultas, tornam-se óbvias 

apenas no sofrimento que trazem, especialmente aos filhos. A dinâmica de uma família exige 

plena participação de todos os membros e todo familiar arregimenta cada membro de modo 

tão firme que as obrigações e sofrimentos de cada um membro são vivenciados pelos outros 

como dívidas e compromissos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de violência intrafamiliar, apresentado no desenvolvimento da pesquisa 

elucida especificamente uma forma de violência presente no Brasil e no mundo, com 

repercussão na vida de muitas pessoas. 

O judiciário tem um papel fundamental para o enfrentamento da violência 

intrafamiliar, haja vista, ser o guardião da Constituição do país e da ordem social no Brasil, e 

a utilização de práticas que trazem pacificação ao litígio e acesso à justiça, redefine o papel do 

poder judiciário na sociedade como menos judicatório e mais harmonizador.

O Direito Sistêmico com a aplicação do método das Constelações Familiares, traz 

mais humanização ao judiciário, ao passo que, leva as partes a um novo olhar sobre o conflito, 

assim, é substituído o objetivo de disputa, para a pacificação, benefício entre as partes  mesmo 

com interesses contraditórios. 

Sendo assim, o judiciário pode utilizar a técnica de Constelações Familiares para 

auxiliar nas soluções de conflitos judiciais de violência intrafamiliar de forma eficaz no 

enfrentamento desta violência.

A partir de todo o apresentado com a pesquisa, conclui-se que o uso do método de 

Constelações Familiares faz emergir novas possibilidades de entender o contexto dos conflitos 

trazendo soluções que dão alívio a todos os envolvidos.
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A aplicação do método de psicoterapia breve, Constelação Familiar, como auxiliar na 

prática da ciência jurídica, enfoca a sistêmica relacional do conflito e a mais pacífica decisão 

para as partes no processo judicial com uma solução que abrange todo o sistema envolvido.

A reflexão sobre o Direito Sistêmico através das Constelações Familiares e o papel 

do judiciário no enfrentamento da violência intrafamiliar, amplia as possibilidades para a 

solução de conflitos, haja vista a necessidade de trazer equilíbrio para as partes.

Cada família tem sua própria memória coletiva, a qual todos os seus membros tem 

acesso e estão conectados.

O método de Constelações Familiares, desenvolvido por Bert Hellinger, aplicadas na 

área jurídica acessa o campo morfogenético da família no conflito e identifica o desequilíbrio 

no campo, que deu origem ao conflito intrafamiliar. E desta forma, reestabelecido o equilíbrio 

cessa a repetição, e reduz a violência intrafamiliar. 
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RESUMO 

O artigo discursa sobre as sociedades indígenas do Tarumã-Açú, que faz parte da Área de 

Proteção Ambiental Tarumã-Mirim/Tarumã-Açú, na margem esquerda do Rio Negro. A 

temática tem como por objetivo elaborar uma discussão acerca da problemática dos direitos 

territoriais vividos pelas comunidades indígenas no município de Manaus, em específico o 

quadro de conflitos que emerge nas margens do Rio Tarumã-Açu. Os procedimentos 

metodológicos para elaboração dessa pesquisa se tratou do bibliográfico através de livros, 

documentos, periódicos, teses, dissertações, internet enfim tudo que fosse de relevância com o 

tema supracitado. Como subsídios de compreensão da natureza e as especificidades do ser 

humano ou de seu grupo a pesquisa chama para dialogar com Norbert Elias que é um sociólogo 

alemão responsável pelo desenvolvimento de uma teoria social inovadora voltada para os 

processos de interação humana no âmbito da sociedade, além de autores de renome que 

sustentará o aporte teórico, necessário para se fundamentar a pesquisa. Portando a pesquisa 

discorrerá sobre uma série de atores/situações conformam um mosaico de conflitos em que a 

área se configura: agricultores, assentamentos irregulares e referendados pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, empresas multinacionais (que reclamam a 

propriedade de boa parte da região), uma Área de Proteção Permanente – APA e a configuração 
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de uma zona de expansão urbana, além dos grupos indígenas de variadas etnias tais como 

Karapano, Baré, Tukano e Satere-Mawé, que ali se estabeleceram em processos migratórios 

datados do final da década de sessenta vindos, principalmente, da região do Alto Rio Negro, 

mais precisamente dos municípios de Santa Izabel, São Gabriel da Cachoeira, Maués e 

Barreirinha. Sendo estes nossos principais atores sociais.   

 

Palavras Chaves: Direitos, Conflitos Territoriais, Processos de Territorialização.  

 

Abstract 

 

The article addresses the indigenous societies of Tarumã-Açú, which is part of the Tarumã-

Mirim / Tarumã-Açú Environmental Protection Area, on the left bank of the Negro River. The 

theme aims to elaborate a discussion about the issue of territorial rights experienced by 

indigenous communities in the municipality of Manaus, specifically the context of conflicts 

that emerges on the banks of the Tarumã-Açu River. The methodological procedures for 

preparing this research were the bibliographic through books, documents, journals, theses, 

dissertations, internet, in short, everything that was relevant to the aforementioned theme. As 

subsidies for understanding the nature and specificities of the human being or of his group, the 

research calls for dialogue Norbert Elias, who is a German sociologist responsible for the 

development of an innovative social theory focused on the processes of human interaction in 

the sphere of society, in addition to renowned authors who will support the theoretical 

contribution, necessary to support the research. Therefore, the research will discuss a series of 

actors / situations that form a mosaic of conflicts in which the area is configured: farmers, 

irregular settlements and endorsed by the National Institute of Colonization and Agrarian 

Reform - INCRA, multinational companies (which claim ownership of a good part of the 

region), a Permanent Protection Area - APA and the configuration of an urban expansion zone, 

in addition to indigenous groups of various ethnicities such as Karapano, Baré, Tukano and 

Satere-Mawé, who settled there in migration processes dated to the end from the sixties, 

mainly from the Alto Rio Negro region, more precisely from the municipalities of Santa Izabel, 

São Gabriel da Cachoeira, Maués and Barreirinha. These being our main social actors. 
 

 

Keywords: Rights, Territorial Conflicts, Territorialization Processes. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Rio Tarumã-Açú faz parte da àrea de proteção Ambiental Tarumã MirimTarumã 

Açú,na margem esquerda do Rio Negro. É de uso sustentável e foi criada por meio do Decreto 
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de nº16.498 com data de 02/04/1995 a qual abrange uma área, em hectares de aproximadamente 

56.793ha. Sendo tal área redelimitada pela Lei Estadual nº 2.646, de 22/05/2001. O acesso 

fluvial dá-se através do Rio Negro, Igarapés Tarumã-Açu e Tarumã-Mirim e o acesso 

rodoviário, através do Ramal Pau Rosa situada no km-21 da Rodovia BR-174.  

No Plano Diretor Ambiental de Manaus fica localizada na zona oeste da cidade de 

Manaus em uma zona antes descrita como rural mas na atual revisão do mesmo foi retratada 

como zona de expansão urbana.  Na margem esquerda do Rio Tarumã-Açú podem ser 

encontradas comunidades das etnias, originárias do Alto Rio Negro e Médio Solimões, 

Barasano, Pirá-Tapuya, Tuyuka, Sateré-Mawé e por fim os Karapãna (lê-se Karapãno de acordo 

com os próprios indígenas desta etnia). 

As comunidades da referida localidade tem como base unidades familiares que foram 

construídas ao longo do tempo por meio de relações matrimoniais interétnicos. A etnia Tuyuca 

estabeleceu relações matrimoniais com os demais grupos indígenas e os Karapãna também com 

não-índios. Logo podemos encontrar comunidades exclusivamente indígenas compostas de 

indígenas de mais de uma etnia, como também comunidade mistas na qual a maioria é indígena. 

Para Elias (2006)  essas figurações se diferem de todas as outras figurações entre seres vivos, 

pois estas não pautam-se em relações biológicas, de gênero, raça ou etnia. 

 

Vilarejos podem se tornar cidades; clãs podem se tornas pequenas famílias; tribos 

podem se tornar Estados. Seres humanos biologicamente invariáveis podem formar 

figurações variáveis. Essas figurações possuem peculiaridades estruturais e são 

representantes de uma ordem de tipo particular, formando, respectivamente, o campo 

de investigação de um ramo da ciência de tipo particular, as ciências sociais em geral 

e, também, a sociologia (ELIAS, 2006, p. 26). 

 

Em um contexto histórico, o empoderamento desses povos foi fruto de muitas lutas, 

resistência, alguns fugiram de suas terras como tentativa de evitar a integração, exploração e 

extinção de suas culturas, porém, alguns desses povos ainda lutam para terem a reitegração de 

posse de suas terras. Em um estudo das culturas encontradas torna-se um complemento da 

avaliação territorial, visto que uma intervenção do Estado necessariamente passaria por todos 

os campos, desde o material até o pessoal. 
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Pensar o processo de democratização através das disputas que ocorrem nos elos de 

interdependência é uma forma, segundo Elias, de livrar a análise sociológica de 

“substantivos desumanizados (estrutura, função, papel, organização) como 

instrumento de investigação” (ELIAS, 1999a, pag. 143). 

 
 

Na área supracitada existe um conflito, um processo processo da Ação de Reintegração 

de Posse n.º 001.02.020166-5 da 7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Capital feito pela 

Eletro – Ferro S/A contra Maria Alice da Silva Paulino, indígena Karapãna, residente no ramal 

do Cujubim, Tarumã, na margem direita do Tarumã-Açú e do processo de Reintegração de 

Posse n.º012.10.058500-3 de 14.11.2001 feita pela Companhia Industrial do Norte – 

CIANORTE contra as famílias de Maria Auxiliadora da Silva Paulino e de Marilda da Silva 

Paulino, irmãs de Alice e também indígenas Karapãna, tramitando na 8º Vara Cível da Comarca 

de Manaus até aquele ano. Tais processos serão esmiuçados mais adiante, fazendo-se mister 

chamar atenção quanto ao trâmite dos Processos em jurisdição Estadual, mesmo sendo as 

requeridas indígenas devidamente reconhecidas formalmente por meio de instrumentos legais 

expedidos pela FUNAI. 

 

A redução de diferenças de poder entre governantes e governados é visível nos 

seguintes atos dos governantes: na tentativa de justificar que suas ações estão calcadas 

em princípios de direito e de justiça; na necessidade de justificar suas ações como 

ações voltadas para os interesses sociais gerais; na insistência de que seus programas 

de governo são programas que visam atender a sociedade como um todo; na busca de 

simpatia das massas “com planos de melhoramento das suas condições de vida” 
(ELIAS, 1999, pag. 71).   

 

Neste sentido a área descrita até este momento é palco de um mosaico de atores/ 

situações que vão além de conceituações jurídico–formais. Devemos atentar e debater acerca 

da questão dos direitos indígenas, do homem-indígena, seus anseios e necessidades modernas. 

Em especial em relação à questão territorial e habitacional em âmbito urbano, dos “índios 

urbanos”, como vêm sendo denominados. 

 A defesa de seu direito é feita por meio de ação real. Assim leciona Rodrigues (2006, 

p. 297): 

O Direito é dinâmico por natureza, no entanto, seus instrumentos jurídicos muitas vezes 

costumam ser um entrave nesta luta. A diversidade das figuras jurídicas da propriedade 
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territorial que assinala tal complexidade de elementos em questão, agrupando-os em uma 

categoria classificatória, não parecem comportar uma homogeneização formal fazendo-se 

necessário o debate, a pesquisa e a ação de diversos setores da sociedade para que tais direitos 

sejam efetivados. 

Só se podem compreender os processos de desconcentração do poder através da práxis 

da vida social. Todavia, esta última tem de ser analisada, no que diz respeito à 

democratização, em vista das metas socialmente construídas pelos indivíduos no 

interior de uma dada estrutura social que é “mantida pelas ações dos próprios 

indivíduos de maneira a não levar constantemente a tensões destrutivas nos grupos e 
nos indivíduos” (ELIAS, 1994a, pag. 123). 

 

A ausência de instrumento legal para a situação dos índios na cidade corrobora para que 

seus direitos indígenas sejam aviltados como um todo, pois como já foi dito antes, trata-se antes 

de tudo dos Direitos Humanos e do dinamismo social os quais bem aduz Roberto Bernal ao 

afirmar “a existência de grupos indígenas, famílias ou indivíduos de etnias diferentes que se 

recusam a viver no sistema de terras indígenas imposto pelo Estado brasileiro”, entendemos 

então que as identidades são delineadas dentro do espaço urbano pelas etnias acima citadas. 

Assim assinala Almeida apud Basini (2010) sobre este aspecto: 

 
“Há uma recusa explícita de contemplar uma possível dinâmica da identidade étnica 

e de reconhecer a capacidade das pessoas de assumirem múltiplos papéis sociais e 

várias identidades. A dupla recusa agrava a situação dos indígenas na cidade, que 

passam a ter questionada sua “definição legítima” e seu reconhecimento em termos 
jurídico – formais.” (ALMEIDA apud BASINI, 2010). 

    

Para além da invisibilidade do indígena que está vivendo nas cidades, se faz necessário 

que as garantias constitucionais sejam efetivadas de modo amplo e participativo, e que o Estado 

os reconheça enquanto populações indígenas. Como lembra Mészáros (2008, pag.68), "[...] 

enquanto estivermos onde estamos, e enquanto o ‘livre desenvolvimento das individualidades’ 

estiver tão distante de nós como está, a realização dos direitos humanos é e permanece uma 

questão de alta relevância para todos os socialistas". 

Os indígenas que vivem em meio urbano têm direito de participarem democraticamente 

e de lutar por seus direitos coletivos (direito este especial à diferença), lutar por direitos 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282018000300480#B13
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fundamentais tais como saúde, educação, moradia, associados aos conhecimentos tradicionais 

que lhes pertençam assim como o patrimônio genético.  

 

Em 1928, é aprovada a Lei n. 5.484, que passa a regulamentar a situação jurídica dos 

índios. Exonera a tutela orfanológica e coloca-os sob a tutela do Estado. Ocorre o 
processo de "classificação" indígena de acordo com o grau de relacionamento com a 

sociedade brasileira, denominados como: "grupos nômades", "aldeados ou 

arrancados", "incorporados a centros agrícolas", e reunidos em povoações indígenas. 

Índios incorporados à sociedade ou em centros agrícolas são responsáveis por seus 

atos. (GOMES, 2012, p. 95-96). 

 

 Gomes, 2012, pag. 112, 

No que se refere ao conceito de "terras indígenas", a CF de 1988, no parágrafo 1º de seu 

artigo 231 define: "São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições". Ainda no parágrafo § 

2º: "As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes". 

Neste sentido Almeida (2004) leciona acerca da coesão de comunidades de diferentes 

etnias ao não indígena nos afirma que não é novidade em diversas regiões brasileiras, os quais 

por ocasião de defesa de terras pacificamente ocupadas pelos mesmos “funciona como fator de 

identificação, defesa e força” e vai além e leciona in verbis: 

 

“Por seus desígnios peculiares, o acesso aos recursos naturais para o exercício de 

atividades produtivas se dá não apenas através das tradicionais estruturas 

intermediárias do grupo étnico, dos grupos de parentes, da família, do povoado ou da 

aldeia, mas também por um certo grau de coesão e solidariedade obtido em face de 

antagonistas e em situações de extrema adversidade e de conflito,5 que reforçam 

politicamente as redes de relações sociais. Neste sentido, a noção de “tradicional” não 

se reduz à história e incorpora as identidades coletivas redefinidas situacionalmente 

numa mobilização continuada, assinalando que as unidades sociais em jogo podem 

ser interpretadas como unidades de mobilização.” (ALMEIDA, 2004). 
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           Necessário em tal discussão é assegurar mecanismos jurídicos que promovam a 

igualdade material para a consecução dos mesmos. O Decreto n. 736, de 6 de abril de 1936, 

estabelece que "os índios devem ser nacionalizados para serem incorporados à sociedade 

brasileira e define as terras indígenas como ‘aquelas em que presentemente vivem e já 

primariamente habitavam e são necessárias para o meio de vida compatível com o seu estado 

social: caça, pesca, indústria extrativa, lavoura ou criação; aquelas que já lhes tenham sido ou 

venham ser reservadas para seu uso ou reconhecidas como de sua propriedade a qualquer 

título’" (GOMES, 2012, p. 96). 

O modus operandi das normas segue o preceito positivista da situação. Necessário 

salientar aqui que o operador do Direito deve passar a analisar o objeto em questão não 

isoladamente, pois este está inserido em conjunto de relações. Se o faz pari passo retira o 

essencial de suas propriedades essenciais (BOURDIEU 2007, p 27). Assim também aduz 

Almeida: 

 
“A tentativa de reduzir os que se autodefinem como indígenas nas cidades à fixidez 
de um passado mítico idealizado, asseverando que perderam o “idioma, a religião e 

as habilidades na caça, na coleta e na agricultura”, nega a configuração étnica que 

estão construindo no presente”. (ALMEIDA apud BASINI, 2010). 

 

Tais questões justificam a pesquisa que tomou por base a luta e o processo de 

territorialização pela permanência nas terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades 

indígenas localizadas na região do Tarumã-Açú e ao mesmo tempo verificando de que forma o 

Estado consegue tornar tais atores sociais invisíveis, tolhendo, concomitantemente, seus 

direitos de lá permanecerem. Se a democratização é, para Elias (1997, pag.156), definida como 

uma “constante mudança na distribuição de poder” que exige uma constante transformação 

global da sociedade, [...]. “Neste estágio, já está claro que cada um dos cidadãos que, nas 

democracias parlamentares, conquistou, a duras penas, o direito de controlar seu próprio 

destino, numa medida limitada, através das eleições no contexto nacional, praticamente não tem 

chance de influenciar os acontecimentos no plano global” (ELIAS, 1994a, pag. 137). 

Partindo do princípio das garantias constitucionais pertinentes ao tema e da 

problemática dos direitos territoriais vividos pelas comunidades indígenas no município de 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282018000300480#B11
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Manaus percebe-se uma articulação forte pelas comunidades indígenas na forma de associações 

formais, elaboração de projetos (econômicos, educacionais, políticos) e da judicialização dos 

conflitos territoriais por eles enfrentados. Os meios são os mais diversos para que sua causa 

seja visibilizada, para que seus direitos sejam concretizados enfatizando sempre a luta pela 

terra, e sendo assim, as estratégias de atuação são as mais diversas. 

  

A "ilusão jurídica" é uma ilusão não porque afirma o impacto das ideias legais sobre 

os processos materiais, mas porque o faz ignorando as mediações materiais 

necessárias que tornam esse impacto totalmente possível. As leis não emanam 

simplesmente da "vontade livre dos indivíduos", mas do processo total da vida e das 

realidades institucionais do desenvolvimento social dinâmico, dos quais as 

determinações volitivas dos indivíduos são parte integrante (MÉSZÁROS, 2008, pag. 

163). 
 

 Como já foi dito são atores sociais, como toda sociedade formadora de uma nação 

também é, na qual as identidades não são fixas, nem o meio onde se nasce deva ser 

obrigatoriamente a que se deva morrer. Pensando sempre no processo que possa ter levado a 

migração, que contexto social político e até mesmo econômico tenha sido fator decisivo de 

mudança.  

 

“Entretanto, os estados mais fortes no topo da hierarquia dos estados interdependentes 

são quase invariavelmente impelidos à luta competitiva entre si. A força dessa 

polarização entre dois estados hegemônicos é tão forte, que os outros estados tendem 

a cair – algumas vezes contra sua previsão e vontade – na órbita de um dos dois, tal 

como limalhas de ferro são atraídas para um dos polos de um imã poderoso. Desse 

modo, a luta eliminatória pela hegemonia entre as unidades de poder no topo da 

hierarquia determina, consideravelmente, o agrupamento dos estados em toda a 

hierarquia, embora não sem efeito recíproco, pois os arranjos de estados menos 

poderosos afetam, por sua vez, o equilíbrio da tensão entre os estados do topo” 

(ELIAS, 1998, pag.213). 

 

A alteridade destas comunidades indígenas se faz presente sob estes aspectos de atuação 

social (agency) na qual são senhores de suas vontades e lutas daquilo que entendam que lhes 

pertença. O fortalecimento do laço territorial pode ser confirmado pela etnicidade que é a 

necessidade essencial de manutenção e reprodução de suas culturas e línguas, identificadores 

de sua singularidade como sujeitos de um direito fundamental à diferença, que lhes confere o 
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reconhecimento conforme suas características próprias. Neste sentido Oliveira (1998) leciona 

que: 

“A etnicidade supõe, necessariamente, uma trajetória (que é histórica e determinada 

por múltiplos fatores) e uma origem (que é uma experiência primária, individual, mas 

que também está traduzida em saberes e narrativas aos quais vem a se acoplar). O que 

seria próprio das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula o 

sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da resolução simbólica 

e coletiva dessa contradição que decorre a força política e emocional da etnicidade”. 

 

Para tanto o espaço físico é de suma importância para que possam efetivamente 

reproduzir seus rituais, línguas, costumes e tradições, aduz a parte deste aspecto latente 

Junqueira (2005): 

“A posse, o usufruto e o controle efetivo da terra pelos índios têm sido reconhecidos 

como condição sine qua non para a sobrevivência dos povos indígenas. A terra é a 

natureza culturalizada dentro da qual uma etnia realiza suas virtudes e 

potencialidades.” (JUNQUEIRA apud ARRUDA, 2006). 

 

Sob outro aspecto, o da tradição, Hall (2006) nos assevera que a ideia de identidade 

nacional tem como base a cultura nacional que nada mais é que um discurso – um meio de 

construção de sentidos que influencia e organiza nossas ações e concepções que temos de nós 

mesmos. Sentidos com os quais podemos nos identificar ou construir identidades, a partir do 

entendimento que estes sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobra a nação, 

memórias que ligam o seu presente com o seu passado, gerando imagens que a partir delas são 

construídas.  

Argumenta assim Benedict Anderson (1983) apud Hall (2006), que a identidade 

nacional é uma “comunidade imaginada”. Nestes termos as comunidades indígenas do Tarumã-

Açú que tradicionalmente ocupam suas terras Hobsbowm (1983) pondera do seguinte modo, 

acerca das tradições: 

“Tradições que parecem ou alegam ser antigas são muitas vezes de origem bastante 

recente e algumas vezes inventadas... Tradição inventada significa um conjunto de 

práticas..., de natureza ritual ou simbólica que buscam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, a qual automaticamente, implica 

continuidade com um passado histórico adequado”. Por exemplo, ‘nada parece ser 
mais antigo e vinculado ao passado imemorial do que a pompa que rodeia a monarquia 

britânica e suas manifestações públicas. No entanto..., na sua forma moderna, ela é o 

produto do final do século XIX e XX.” (HOBSBOWM e RANGER, 1983, p.1 apud 

HALL, 2006)  
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Ou seja, o dinamismo se faz pulsante, pois a cultura não é estática, é sempre um rio a 

correr, mudando seu leito na medida em que se tona necessário, assim é o ser humanus. As 

comunidades indígenas também não se diferem destes aportes pois desde que aqui estão vêm 

mantendo relações com os outros povos que aqui chegaram, relações de amizade ou de guerra, 

tanto com o imigrantes quanto com seus conterrâneos.   

 

Houve, nos dois últimos séculos, uma mudança inconteste no sentido de novos 

equilíbrios de poder. Basta observar que “as sociedades governadas oligarquicamente 

pelos privilegiados hereditariamente transformaram-se em sociedades governadas por 

representantes revogáveis de partidos políticos de massa” (ELIAS, 1999, pag. 70). 

 

Como bem explanamos os interesses assegurados constitucionalmente entram em 

conflito com indeterminação de competência para regularização da área do Tarumã-Açú 

observando-se a complexidade da convivência dessas comunidades indígenas em áreas que no 

momento estão em litígio e pressão constante de especulação imobiliária. 

 

 

2. APORTES TEÓRICOS PARA SE PENSAR OS PROCESSOS DE 

TERRITORIALIZAÇÃO 

 
A Constituição Federal Brasileira em seu caput do Art. 231 não só confere especial 

proteção às terras tradicionalmente ocupadas e habitadas pelos índios, na qual cabe à União 

exercer a proteção, demarcação e fazer com sejam respeitados todos os seus bens, como também 

reconhece aos mesmos sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.  No §1º 

do Art. 231 CF/88, temos a seguinte definição de terras tradicionalmente ocupadas: 

 
“Art. 231 – (...) § 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 

as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições.” 
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Neste sentido o entendimento tradicional de ocupação seria levianamente a relação, 

laço, vínculo dos indígenas com espaço, no entanto, faz-se necessário ir além e estudar quais 

os meios em que se deram tal relação, em que circunstâncias aconteceu progressivamente o 

vínculo relacional com o espaço, resultando na sua produção enquanto lugar mais ou menos 

delimitado, que pode ser ocupado por algo ou alguém, que pode ser usado ou não, sendo 

revelado pelo seu uso social. Elias (1998) nos alerta que, 

 
“Nenhuma das grandes potências ligadas entre si por sua ameaça recíproca pretende 

ou planeja formar com a outra uma configuração dilemática. Os atos voluntários, as 
intenções e decisões dos representantes de ambos os lados mantêm o processo 

dilemático em marcha. Entretanto, planos e decisões propriamente ditos originam-se 

da matriz do processo dilemático. Eles mantêm o processo em marcha e são por ele 

determinados” (ELIAS, 1998, pag. 252). 

 

 

As sociedades indígenas do Tarumã-Açú, são comunidades que se inter-relacionaram, 

conformaram novos atores sociais, tem como referência seus mitos de criação advindos das 

comunidades de origem do Alto Rio Negro, como exemplo a etnia Karapanã, que compõe 

segundo Santos (2012):  

“(...) um mosaico multiétnico que incluem, entre outras, famílias de 

origem Tukano; fato observável tanto no fluxo migratório (Santa Isabel 

e São Gabriel da Cachoeira quanto nas novas configurações interétnicas 

estabelecidas via alianças matrimoniais, práticas linguísticas, assim 

como por outros tipos de trocas simbólicas.” (SANTOS, 2012 p.212). 

E indo além dos processos de territorialização, tomados não somente como marcos de 

delimitação territorial, Santos (2012) se posiciona tomando tal processo como também meio de 

provocação histórica: 

“(...) mas também enquanto uma provocação histórica a qual determinados grupos 

com menos vantagens se utilizam para reutilizar suas categorias étnicas. A esse tipo 

de provocação histórica como risco empírico que se estabelece aos sujeitos no 

momento da ação, Sahlins (1990) toma como uma possibilidade de modificar a 

estrutura e promover uma revalidação de suas categorias culturais (BASINI, 2003). 

Prossegue ainda, colocando que a comunicação social é um risco tão grande quanto 

as referências materiais e, por isso, a reapropriação dos elementos indígenas pelos 

não-indígenas não é somente uma prerrogativa do romantismo indigenista; mas 
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também os índios se apropriam de elementos não indígenas, seja para montar suas 

estratégias, que lhes permite fugir dos estereótipos hegemônicos (territoriais, raciais, 

de hábitos etc.), seja para afirmar sua etnicidade (BASINI, 2006)” (SANTOS, 2012 

p. 214). 

Como podemos observar a dinâmica tempo/espaço são conformadoras deste cenário, 

pois a cristalização de fatos e acontecimentos históricos minimiza e oculta fenômenos de 

relevada importância vivenciados no presente. Podendo produzir, contudo, um conteúdo 

parcial, tendencioso e pouco explicativo das relações atuais que estas comunidades vivenciam 

com quaisquer tipos de agências (estatal, não governamental, mistas, de pesquisa e de grupos 

econômicos). 

Imperioso é o estudo das temporalidades e dos fatos históricos que as levaram à sua 

conformidade atual, estudar como deu-se progressivamente tais acontecimentos e de que forma 

a atuação política evidenciada na sua alteridade corroboram sua sobrevivência num Estado de 

cultura homogeneizante, utilizando de estratagemas que ora os visibilizam e quando lhes é 

interessante na sua invisibilização. E mesmo tal conceituação para Pacheco (1998) não se basta 

pois trata-se de um olhar que não consegue explanar a complexidade indígena, da mesmo modo 

o conceito de índios misturado, como preceito de tornar o outro inferior, em tom depreciativo, 

de tal modo que ao tratar dos índios do nordeste faz conjectura de modo a extirpar o pensamento 

de que a interação somente gera perdas pelo contrário, como assim assinala: 

“A "etnologia das perdas" deixou de possuir um apelo descritivo ou interpretativo e a 
potencialidade da área do ponto de vista teórico passou a ser o debate sobre a 

problemática das emergências étnicas e da reconstrução cultural. E é orientado por 

essas preocupações teóricas, que se constituiu do início dos anos 90 para cá um 

significativo conjunto de conhecimentos sobre os povos e culturas indígenas do 
Nordeste, ancorado na bibliografia inglesa e norte-americana sobre etnicidade e 

antropologia política, e é importante acrescentar nos estudos brasileiros sobre 

contato interétnico”. (PACHECO, 1998 p.06 com grifos nossos.). 

Sendo assim diante do processo histórico vivido pelo Brasil nos idos de 1500, a 

conformação destes espaços sempre foi dinâmica, pois as políticas colonizadoras e o agency 

(MONTEIRO, 1992) indígena transformavam o território constantemente, e por vezes, os 

índios viveram em espaços ínfimos, ou mesmo eram expulsos, dizimados ou descidos 

(ALMEIDA, 2010) e de modo reflexivo pode-se inferir que é o que as comunidades indígenas 
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têm vivenciados atualmente nas cidades, necessário salientar sobremaneira que o processo é 

produz mudanças, movimentos de transformação de determinado espaço, (CORRÊA APUD 

PERICO, 2009) e a apropriação que o sujeito coletivo indígena o faz é em conformidade com 

uma conjuntura política, social e econômica favorável ao seu grupo. Assim estes novos 

processos de territorialização traduzem-se pela delimitação de um espaço a partir de relações 

de poder, na luta pela efetivação de direitos territoriais. 

. 

3. ANALISE E DISCUSSÕES 

 

Como bem foi explicitado no início deste artigo, o Estado se faz presente por meio da 

instituição da Área de Proteção Ambiental de uso sustentável, APA Tarumã Mirim/ Tarumã 

Açú. Posteriormente vindo a redefinir a área em questão com também sendo a de Parque 

Estadual do Rio Negro, Setor Norte e Setor Sul que tem como objetivos o Art. 6º da Lei Estadual 

nº 2.646 de 22.05.2001, 

 
“Art. 6º - O Parque Estadual do Rio Negro, Setor Norte e Setor Sul, tem como 

objetivos básicos a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.” (Grifos nossos). 

 
 

Como uma breve contextualização histórica acerca das Unidades de Conservação 

brasileiras, faz-se mister citar a criação em 1872 pelo Congresso dos Estados Unidos, do Parque 

Nacional de Yellowstone qual, dentre outras prerrogativas, era proibida a permanência humana 

que não fosse de modo recreativo, ou seja, qualquer ocupação era considerada ilegal e 

considerada infratora e com consequente desalojamento, sendo proibida sua colonização, venda 

ou ocupação segundo a legislação dos E.U.A. Tal modelo de conservacionismo foi amplamente 

divulgado e copiado por países subdesenvolvidos, no caso o Brasil.  

No âmbito das relações humanas, Elias (apud GEBARA e WOUTERS, 2009, p.36) 

pondera que os seres humanos evoluíram em um mundo constituído por outros seres além deles. 

E, que cada ser humano, portanto, é feito daquilo que chamamos de natureza para viver em 

comum e em relação com a grande variedade de seres, alguns são amigáveis, alguns são hostis, 
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alguns são inanimados, sendo que destes últimos, alguns são humanos. Sendo assim, a maioria 

dos atributos e propriedades de um ser humano têm funções que podem ser compreendidas 

somente se considerarmos as relações com outros seres, além dele próprio. 

Assim, quando se cita o referido modelo da conservação ecológica que é adotado, no 

Brasil, em 1973, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, e em 1980 já eram cerca de 58 

Unidades de Proteção Ambiental – Unidades de Conservação (UC’s), dentre as quais a Estação 

Ecológica de Anavilhanas (área situada no Rio Negro, com cerca de 400 ilhas e uma diversidade 

biológica de grande relevância) criada pelo governo federal, que por força da Lei 11.799/08 foi 

transformada em Parque Nacional de Anavilhanas, ou seja, proteção integral não permitindo a 

presença humana que não seja para pesquisa científica, recreação, turismo ecológico, 

desenvolvendo atividades educação e interpretação ambiental.  

O que intriga o leitor mais atento é que a instituição do Parque Estadual em questão 

permite que haja propriedades particulares, vejamos, in verbis, em seus parágrafos §1º, §2º do 

Art. 7º: 

“Art. 7.º - As Áreas de Proteção Ambiental de que cuida esta Lei tem como objetivo 

básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.§1.º - As Áreas de Proteção 

Ambiental são constituídas de terras públicas e privadas. §2.º - Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização da 

propriedade privada localizada no interior dessas áreas.” 

 

 
Há uma sobreposição de Unidades de Conservação, um excesso de proteção legal que 

conflituosa em seus objetivos e que geram uma série de problemas ambientais, que vão desde 

a diminuição da vegetação original ao aumento de ocupação irregular, crescimento urbano 

justificado pela atual conformidade do Plano Diretor, o qual estabelece que área do Tarumã, 

seja área de expansão urbana. Corrobora com este cenário a aprovação pela Câmara Municipal 

de Manaus na data de 20.01.2010 o Projeto De Lei n.º 406/ 2009 de 14 de outubro de 2009, na 

qual desmembra o bairro Tarumã, criando o bairro Tarumã-Açú.  
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4.CONSIDERAÇÕES 

 

As explanações acerca de todo o Complexo Tarumã-Açú se trata de  uma analise junto 

às comunidades, a artigo considera interessante referenciar os grupos indígenas, vivenciando 

como as comunidades enfrentam o questionamento sobre a ocupação de suas terras e como eles 

podem valer seu direitos de reintegração de posse, esperando dessa forma requisitos para a 

integração e/ou aceitação dos mesmos na sociedade civilizada. Sobre este sentido o artigo 

destaca que os  

 indígenas continuam vivenciando o processo civilizador ao qual Norbert Elias se refere.  

A morosidade do Poder Judiciário corrobora para uma insegurança jurídica que não é 

afeita ao processo em si. No entanto essa demora gerou um aspecto positivo, no sentido de 

reorganização política das comunidades envolvidas na busca de novos meios de defesa e 

articulação outros órgãos estatais (extinta Secretaria de Estado para Povos Indígenas - SEIND), 

de pesquisa e de outras unidades organizacionais indígenas que atuam enquanto movimento 

social tornaram sua luta visível e de afirmação enquanto comunidades indígenas em meio 

urbano. 

Por fim imperioso notar que os anseios daquelas comunidades enquanto coletividade 

não se abalam de modo algum frente à ações que se arrastam da FUNAI, MPU, AGU em dar-

lhes a devida segurança e proteção que nossa Lei Maior lhes confere, pelo contrário, o sinistro 

os engrandece e os torna mais coesos e atentos nas decisões e planejamentos, seja no âmbito 

educacional, econômico ou político na perene formulação de estratégias de ação. 
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“Saúde na floresta: reflexões sobre a formação e reorganização do processo 
de trabalho do Agente Comunitário de Saúde em tempos de pandemia de 

Covid-19 na Amazonia”

Adriana Uchôa da Costa1 

Resumo

O presente trabalho pretende evidenciar o papel do Agente Comunitário de Saúde na Amazônia, e as 
capacitações na reorganização do trabalho do ACS no contexto de emergências em saúde pública da 
pandemia do Covid-19, considerando esse profissional como importante elo entre a comunidade e os 
serviços de saúde. Foi realizado uma revisão da literatura, levantamento de dados das Secretarias de 
Saúde e a revisão documental de dados do Programa Saúde na floresta. A análise baseou-se nas 
premissas da Atenção Primária à Saúde e nos eixos do trabalho do ACS, na importância desse 
profissional de saúde na orientação comunitária, especialmente nos lugares de difícil acesso na 
Amazonia, e os novos arranjos na reorganização do trabalho no que diz respeito ao enfrentamento da 
pandemia do COVID-19. Evidenciando novas ferramentas de trabalho como a utilização do telessaude 
no apoio às equipes de saúde. A pandemia de Covid-19 demandou reorganização do processo de 
trabalho dos ACS, bem como capacitar esse profissional para melhor desempenho das demandas dos 
serviços de saúde. Neste contexto, o trabalho é resultante das capacitações dos ACS que ocorreram 
nos municípios de Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Carauari no ano de 2020. 

Palavras-chave

Agente comunitário de saúde; Atenção Primária à Saúde; Pandemia; Amazonia.

Abstract

The present work intends to highlight the role of the Community Health Agent in the Amazon, and as 
training in the reorganization of the work of the ACS in the context of public health emergencies of 
the Covid-19 pandemic, considering this professional as important between the community and health 
services. health. A literature review, data collection from the Health Departments and a document 
review of data from the Health Program in the forest were carried out. An analysis was based on the 
premises of Primary Health Care and the axes of the work of the ACS, the importance of this health 
professional in community guidance, especially in places of difficult access in the Amazon, and the 
new arrangements in the reorganization of work in terms of regarding the fight against the COVID-19 
pandemic. Evidencing new work tools such as the use of telehealth to support health teams. The 
Covid-19 pandemic requires a reorganization of the CHA's work process, as well as training these 
professionals to better meet the demands of health services. In this context, the work is the result of the 
training of the ACS that took place in the municipalities of Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do 
Uatumã and Carauari in 2020.

Key words

Community health agent; Primary Health Care; Pandemic; Amazonia.

1 Assistente Social, Mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia. E-mail adriana_uchoaa@hotmail.com 

mailto:adriana_uchoaa@hotmail.com


INTRODUÇÃO

Na região Amazônica uma das principais forma de prestação dos serviços públicos de 

saúde é a Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Atenção Básica, que possuem uma 

racionalidade pautada na assistência integral e do trabalho integrado e multiprofissional. E o 

Agente Comunitário de Saúde faz parte dessa equipe, e possui papel fundamental na 

promoção da saúde, por vezes são a referência mais presente dos serviços de saúde, 

principalmente na Amazonia. Existem diferentes realidades e particularidades, desafios na 

efetivação dos serviços por conta das distâncias geográficas, tal fatores estão entre os 

principais entraves para a democratização na utilização dos serviços de saúde no Estado do 

Amazonas, em sua maioria encontram se localizados nos centros urbanos. 

A Estratégia de Saúde da Família é operacionalizada pelo município, com 

coparticipação a nível estadual. A efetivação da ESF, segue as premissas do Programa de 

Saúde da Família com a proposta de potencializar e transformar a forma da prestação da 

assistência básica, de acordo com as diretrizes operacionais e reorganização das práticas de 

trabalho. Para tanto, atingir tal objetivo requer que as ações e serviços de saúde sejam 

desenvolvidos por profissionais capacitados, para que possam assumir novas 

responsabilidades, e melhor desempenho das suas capacidades profissionais, adquirindo 

novos conhecimentos. Essas capacitações devem contribuir para o entendimento das 

necessidades postas em seu fazer profissional, bem como contribuir para sua formação 

profissional e melhoria no desempenho do trabalho das equipes de saúde, além de subsidiar a 

reorganização do trabalho das equipes de saúde em contextos de emergências em saúde 

pública como é o caso da pandemia de covid-19.

Nesse contexto, temos o Agente Comunitário de Saúde, profissional de suma 

importância para o atendimento e aprimoramento da ESF. O ACS é um Profissional que 

conhece a realidade dos usuários, residente no município e comunidade que atuam possuem 

vínculos de co-responsabilidade, mediando a relação comunidade/equipe de saúde. A atuação 

profissional do ACS no campo da saúde é orientada por modelos logísticos de prestação de 

serviços nos diferentes âmbitos e realidades, determinando assim as atividades, as técnicas e 

os instrumentos que podem ser aplicadas no seu fazer profissional.

Neste sentido, temos a pandemia de Covid-19 que demandou uma reorganização dos 

serviços de saúde, e a necessidade de os profissionais de saúde adquirirem novos 

conhecimentos, revisar os protocolos de saúde sobre a doença infecciosa causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2).  O trabalho desempenhado pelos ACS em contextos pandêmicos, 

representam parte significativa força de trabalho na linha de frente e podem ser importantes 



no enfretamento e no controle e prevenção de pandemias como a COVID-19, haja vista a 

necessidade de redefinição dos procedimentos normais de condução das atividades rotineiras. 

No amazonas essas capacitações foram realizadas em cooperação mútua com as 

secretárias municipais de saúde, com os parceiros do Projeto SUS na Floresta, Programa de 

Saúde na Floresta da Fundação Amazonia Sustentável (PSF/FAS) e o Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (CETAM). Participando inicialmente os ACS dos que atendem 

dentro das Reservas de Desenvolvimento Sustentável nos municípios de Iranduba, Itapiranga, 

São Sebastião do Uatumã e Carauari. Essas capacitações versaram sobre os conhecimentos 

técnicos sobre covid-19, imunização e a própria relação entre saúde e meio ambiente, com o 

objetivo de contribuir para o aprimoramento do atendimento dos usuários e melhor 

resolutividade dos problemas de saúde da população no contexto amazônico.

MATERIAIS E MÉTODOS

O Estudo teórico-reflexivo foi realizado através da analise critica, de textos específicos 

da revisão da literatura científica e documental, incluindo relatórios de campo, notas técnicas 

e recomendações e orientações de saúde referentes à reorganização do processo de trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus 

-Sars-CoV-2.

Incluiu-se os materiais usados nas capacitações dos Agentes Comunitários de Saúde 

na pandemia de coronavírus e guia do “Curso de Organização, Processo de Trabalho e 

Planejamento em Saúde para o Fortalecimento das Ações do Agente Comunitário de Saúde” 

da CETAM/FAS, e posteriormente os relatórios técnicos das capacitações realizadas nos 

municípios de Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Carauari pertencentes ao 

Estado do Amazonas.

Para coleta das informações, utilizou-se dos relatórios técnicos de campo elaborados 

pela responsável técnica da supervisão das capacitações ACS, das anotações e entrevistas com 

os ACS participantes dos cursos de formação ACS e FIC do CETAM/FAS. As questões 

norteadoras trabalharam a formação do ACS, a percepção desse profissional sobre sua 

atuação, as dificuldades encontradas no fazer laboral. Todas as informações foram registradas 

através das anotações do diário de campo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho do agente comunitário de saúde



O Agente Comunitário de Saúde tem importante papel no atual modelo de saúde 

proposto pelo Sistema único de Saúde – SUS, sendo peça fundamental na integração entre os 

serviços de saúde da atenção primária e a comunidade, ou seja, é o elo entre a população que 

necessita dos serviços de saúde e o sistema de saúde. 

A profissão do Agente Comunitário de Saúde é regulamentada pela LEI Nº 11.350, de 

5 de outubro de 2006, que transforma a Medida Provisória n° 297 de 2006 em lei 

(BRASIL,2006). A inserção do ACS está prevista em legislações e a sua integração na equipe 

de saúde da família (ESF), como membro da equipe multiprofissional, redirecionou seu 

processo de trabalho, que passou a ter como foco as famílias sob responsabilidade das equipes 

da APS, as quais, por intermédio da ESF, privilegiam a “promoção, proteção e recuperação de 

saúde, fomentada de forma integral e continuada”, envolvendo a “longitudinalidade, 

integração e coordenação do cuidado” (BRASIL, 2006, 2012). Exerce serviços 

exclusivamente no âmbito do SUS, realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde sob a supervisão do gestor federal, estadual ou municipal. Suas ações se restringem a 

atendimentos domiciliares ou comunitários, individuais ou coletivos, desenvolvidos em 

conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2001, 2006a, 

2009a).

Lima et al (2020) dizem que as atividades de Agentes Comunitários de saúde surgiram 

no final da década de 1970, no cenário de extrema pobreza e mortalidade infantil no Nordeste 

do país. Neste contexto, ressalta o uso e o conhecimento sobre o uso das plantas, chás e rezas, 

passados de geração em geração, somados ao papel de lideranças e mobilizadoras sociais, 

foram aprimorados a partir da troca em redes solidárias e de organização popular, seja nas 

pastorais sociais, associações de moradores de periferias urbanas, até a conformação de 

movimentos, como o Movimento Popular de Saúde (MOPS).  E, posteriormente no ano de 

1987 no Ceará, decorrente do programa emergencial de geração de empregos para as 

mulheres no período de seca e, ao mesmo tempo, para contribuir com a saúde materno-

infantil. Dado o sucesso, o Ministério da Saúde (MS), em 1991, institucionalizou a ação como 

Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS). 

Mediante o plano de aumentar o acesso da população ao sistema de saúde e 

implementar as ações de prevenção e promoção da saúde, o Ministério da Saúde, em 1994, 

lançou o Programa Saúde da Família (PSF) como Política Nacional de Atenção Básica, 

manteve e ampliou o número de ACS (BRASIL, 1991, 1997).

E, no ano de 1998, objetivando a expansão quantitativa desses serviços o Programa 

Saúde da Família (PSF) se consolida como modelo de Atenção Básica de Saúde. Enquanto 



estratégia de ampliação e organização da rede de serviços públicos, o PSF enfoca ações na 

família, na prevenção sobre a demanda, na integração com a comunidade e no impedimento 

de práticas reducionistas sobre a saúde (BRASIL, 2004).

Acrescenta-se que a ESF é a estratégia prioritária para consolidação e ampliação da 

atenção básica, a qual, através da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sob Portaria 

nº 2436/2017, determina como princípios e diretrizes: “o exercício de práticas de cuidado e 

gestão, democráticas e participativas, trabalho em equipe, dirigido a populações de territórios 

definidos, compreendendo o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, em busca 

de uma atenção integral” (BRASIL.2017).

Nesse processo, o profissional Agente Comunitário de Saúde (ACS) se vincula ao 

PSF, fazendo parte da equipe multiprofissional para atuar nas unidades básicas com objetivo 

de fortalecer o elo entre a comunidade e os serviços de saúde, por ser residente na área 

comunitária de sua atuação. Sendo assim, o ACS é fundamental na Atenção Primária à Saúde 

(APS) por possuir como atributos do seu trabalho a competência cultural, a orientação 

comunitária e a construção de vínculo, relacionando-se cotidianamente com as famílias do seu 

território e transitando entre os saberes técnicos e populares (MACIAZEKI ET AL, 2016).

Novos arranjos do trabalho do ACS em contexto emergência em saúde pública de 

pandemia COVID-19  

O cenário pandêmico demandou uma reorganização nos serviços de saúde pública, 

bem como o aperfeiçoamento dos conhecimentos profissionais e técnicos sobre a infecção 

causada pelo novo coronavírus, paralelo ao avanço da pandemia a disseminação de 

informações e orientações tudo é muito dinâmico podem mudar rapidamente, e o profissional 

de saúde precisa se atualizar e acompanhar os protocolos de saúde e as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e de órgãos reguladores 

estaduais. Coronavírus disease 2019 (COVID-19) é uma infecção respiratória causada pelo 

coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), descrita inicialmente na 

China em dezembro de 2019, assumindo posteriormente proporções de pandemia 

(OMS,2020).

É muito importante que nesse cenário de pandemia a Equipe de Saúde da Família e os 

Agentes Comunitários de Saúde continuem exercendo seus trabalhos junto aos seus territórios 

e comunidades. O momento de fortalecer a auto organização dos serviços nas unidades básica 

de saúde para que possam se apoiar, cabendo a gestão pública de saúde garantir suas 



condições de trabalho e proteção individual e capacitações para operacionalização de suas 

demandas.

A atenção primária

O Agente Comunitário de Saúde é fundamental na Atenção Primária à Saúde (APS). A 

Atenção Básica ou primária é a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos 

usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde, orientada pelos 

princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. 

Para atender esses princípios, a Atenção Básica desenvolve programas e ações, considerando 

a diversidade das necessidades de saúde dos usuários. A APS é funciona como uma estratégia 

de organização do sistema de saúde e um dos níveis de atenção desse mesmo sistema. A 

Portaria 648/06, do Ministério da Saúde, traz a seguinte definição: “A Atenção Básica 

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É organizada por meio do exercício do 

trabalho multidisciplinar, com práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 

dirigidas a populações de territórios de abrangência delimitada. Segue os princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social”.

A Atenção primaria é a porta de entrada aos serviços básicos de saúde do SUS, 

contempla o acolhimento, a garantia da acessibilidade e a utilização dos serviços de saúde 

pelos usuários, a cada nova necessidade ou a cada novo episódio de um problema de saúde, 

considerando os aspectos geográficos, organizacionais, socioculturais e econômicos. Com a 

premissa de vinculo e continuidade da utilização dos serviços básicos de saúde e a 

continuidade do cuidado da atenção à saúde, independentes de problemas de especifico de 

saúde do usuário, mas na prevenção e no cuidado continuo. Criando um vínculo entre as ações 

e serviços básicos de saúde e as famílias e indivíduos dentro de dada territorialidade, 

incluindo o acesso desses serviços e disponibilizando informações que atendam a 

necessidades de saúde de forma integrada com a rede de atenção à saúde. 

É nesse cenário que temos o Agente Comunitário de Saúde como importante articulador da 

população e a rede de serviços, suas atribuições incluem a competência cultural e a orientação 

comunitária, por residir no território de atuação conhece as características culturais dos grupos sociais 

e de suas diferentes necessidades e concepções do processo saúde-doença, dado o seu envolvimento 



no meio cultural de dado território consegue reconhecer as demandas emergentes em saúde da 

população adscrita, proporcionado  uma melhor eficiência e efetividade do seu trabalho.

A partir de 2017, a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro definiu as seguintes atribuições 

do ACS: 

 estimular a participação da comunidade nas políticas públicas;

  orientar as famílias quanto ao uso adequado dos serviços de saúde; identificar, por meio de 

visitas domiciliares periódicas e monitoramento das famílias, situações de risco;

  aferição da pressão arterial, medição de glicemia capilar, aferição de temperatura axilar 

durante a visita domiciliar, encaminhar casos e situações de risco identificados aos outros 

membros das equipes de saúde;

  auxiliar no planejamento e implementação das ações de saúde tanto localmente, ao 

encaminhar informações do território de abrangência para as ESF, quanto nacionalmente, 

alimentando dados dos sistemas de informação do Ministério da Saúde (MS).

Agente Comunitário de Saúde no contexto pandêmico 

A atuação profissional do ACS no campo da saúde é orientada por modelos logísticos de 

prestação de serviços nos diferentes âmbitos e realidades, e dependendo dos cenários 

emergenciais em saúde pública podem ser reordenadas e organizadas, como é o caso da 

pandemia de COVID -19, as unidades que operacionalizam a Estratégia de Saúde da Família, 

tiveram se reorganizar a oferta de entendimento em todos os níveis de atenção à saúde, afim 

de identificar por meio de triagem os potenciais casos graves. Entretanto, para atender a essa 

nova demanda, os órgãos de saúde e suas coordenações tiveram que qualificar e readequar o 

processo de trabalho das equipes em saúde, em circunstância das restrições logísticas e 

espaço-temporais, adequar novas formas dos profissionais desenvolverem suas atividades 

dentro das unidades de saúde, diante do isolamento social estabelecimento de estratégias para 

abrangência da oferta de e continuidade dos serviços. Nesse contexto, destaca-se as mudanças 

na forma de atendimento, do vínculo presencial com os usuários, das visitas domiciliares na 

comunidade tiveram que ser ressignificada a interrelação.

As novas estratégias adotadas para a requalificação do trabalho do ACS no enfretamento 

da pandemia de COVID-19, destaque para o uso do telessaude nos atendimentos, como 

estratégia manutenção dos serviços de saúde. Nova demanda ocasionada pela pandemia 

desencadearam uma reconfiguração dos processos de trabalho em saúde, e novos desafios 

profissionais a serem desenvolvidos pelo ACS nos territórios de atuação, para tanto esse 

profissional teve que passar por treinamentos e formações afim de adquirir novos 

conhecimentos sobre os protocolos de saúde, especialmente as orientações sobre a crise 



sanitária, e subsídios para continuidade do seu processo de trabalho no sentido da mobilização 

e da orientação dos grupos populacionais/usuários, para a continuidade da promoção e 

proteção de saúde no cenário pandêmico e de  isolamento social, inseridos novos meios de 

produção e instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção afim de atendem  as novas 

necessidades dado o momento atual de emergência em saúde pública. 

De acordo com Carmo et al (2008), nas crises de saúde pública há “necessidade de 

readequação e aprimoramento de conceitos, estruturas, processos e práticas de vigilância em 

saúde, de forma articulada com a rede de atenção à saúde”. Acrescenta que esses eventos de 

emergência desencadeiam novas formas de comportamento social, e para tanto, devem ser 

adequadas novas formas e estratégias para o desenvolvimento do trabalho, novas ferramentas, 

como é o caso dos novos arranjos de trabalho do ACS frente ao enfretamento da COVID-19.

A COVID-19 representa um grande desafio, em todos os campos profissionais, mas no 

campo da saúde ultrapassa as demandas e as necessidades de saúde que já existiam no 

território de atuação dos ACS, interferindo diretamente na dinâmica e na relação ACS e 

usuário/comunidade, influenciando a prestação dos serviços de cuidado em saúde no 

território. Diante do novo contexto, requer a aquisição de saberes, aperfeiçoamento de práticas 

e utilização de novas ferramentas, como as tecnologias de informação e comunicação e as 

mídias sociais, suas funções vão sendo readequadas na condução dos procedimentos de suas 

atividades.  Há a necessidade de treinamento, supervisão e apoio, afim destes profissionais 

recebam orientação adaptada e atualizada continuamente, não apenas em crises de saúde 

pública, mas que esses profissionais possam desenvolver melhor seu trabalho.

Formações profissional dos Agentes Comunitários de Saúde:  desafios e soluções para a saúde 
ribeirinha

A pandemia da COVID-19 desvelou o cenário de desigualdade e precariedade dos 

serviços públicos de saúde, especialmente nas localidades mais remotas distantes das capitais, 

como é o caso das cidades do interior do Amazonas, ficando evidente através dos noticiários 

sobre as condições de desigualdade em termos de estrutura dos hospitais em termos de não 

terem equipamentos e nem UTI, tendo que ser encaminhado os casos mais graves para 

Manaus. As dificuldades vão para além da estrutura física, há falta de profissionais 

capacitados em dadas especialidades de saúde, falta de equipamentos para os profissionais, 

além da falta de remédios nas unidades básicas de saúde. Ineficiências que ficam mais graves 

diante do contexto pandêmico, principalmente nas comunidades longínquas das sedes dos 

municípios, em que as distancias somam-se em horas ou dias de viagem de barco ou chalanas, 



como é o caso das comunidades ribeirinhas. Nessas localidades, o Agente Comunitário de 

Saúde é referência mais presente dos serviços de saúde. 

Na ineficiência dos atendimentos de saúde no interior do amazonas, com o avanço das 

demandas emergentes no contexto pandêmico surge o “Projeto SUS na Floresta”, mediante as 

articulações da Aliança Covid- Amazonas juntamente com a Fundação Amazonas 

Sustentável. Projeto operacionalizado pelo Programa de Saúde na Floresta (PSF) que tem 

como objetivo de “cuidar da saúde das pessoas que cuidam da Amazônia”, afim de articular 

uma política pública de saúde especifica que atenda às necessidades e particularidades 

regionais e aprimorar as políticas públicas de saúde das populações tradicionais e dos povos 

indígenas do estado do Amazonas.

 Neste contexto, o “Projeto SUS na floresta” tem como proposta repensar o modelo de 

Atenção Básica de Saúde na Amazônia, com um olhar mais atento à realidade dos povos da 

floresta, no qual vivência na Amazônia diferentes realidades, multifacetadas por 

particularidades culturais, sociais, étnicas e econômica, além dos desafios da extensão 

territorial, das hinterândias amazônicas. Destaca- se a ampliação e melhoria dos serviços 

ofertados pela Atenção Básica de Saúde, que venham promover o pleno acesso à saúde de 

qualidade, isso implica nas formações dos profissionais que atuam na área de saúde, 

contribuído assim para a melhoria no atendimento das populações que vivem em aldeias e em 

comunidades

Entre as atividades previstas dentro do “SUS na Floresta”, estão a realização de 

capacitações dos profissionais de saúde, destaque para a Formação Profissional dos Agentes 

Comunitários de Saúde por meio do Curso Formação Profissional Continuada (FIC) parceiro 

CETAM, e além das outras atividades como distribuição de equipamentos hospitalares, 

ambulanchas e outros itens.  

As capacitações do “Projeto SUS na Floresta”, aconteceram em parceria com as 

Secretárias Municipais de Saúde, FAS e CETAM, sendo ofertado aos Agentes Comunitários 

de Saúde que trabalham nas áreas ribeirinhas e dentro das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável dos municípios de Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Carauari. O 

foco das capacitações foram esses ACS devido a importância desse profissional de saúde 

nessas localidades, eles são conhecedores da realidade das comunidades por residirem nelas, 

bem como serem a referência mais presente dos serviços de saúde. Na realização dessas 

capacitações houveram articulações e parcerias com as Secretárias Municipais de Saúde de 

cada município participante. 



Essas capacitações foram realizadas pelo CETAM, com o curso voltado para a prática 

da profissão de Agente Comunitário de Saúde, afim de proporcionar os conhecimentos 

técnicos e planejamentos das ações, além dos conhecimentos técnicos sobre covid-19, 

imunização e a própria relação entre saúde e meio ambiente. Instrumentalizar o ACS para o 

enfretamento do COVID-19 nas comunidades em que atuam, além de aperfeiçoar sua pratica 

profissional.

O processo de formação profissional envolve conhecimentos próprios da realidade na 

comunidade em que atuam, esses ACS conhecem os comunitários, sabe das doenças que os 

acometem, é um representante da saúde em seu território, inserido dentro do contexto 

sociocultural. O conhecimento sobre a comunidade é apontado como fundamental para 

realização das atribuições do ACS, visto que o vínculo entre ACS e comunidade será 

estabelecido com maior facilidade, e seus saberes sobre saúde ajudam o usuário/comunitário 

nos cuidados e atenção à saúde. As capacitações proporcionam ao profissional ACS uma 

forma de se atualizar, e passar esses conhecimentos para seus usuários. 
Cada ano muda uma norma ou uma forma de abordagem e nesses cursos a gente 
pode se manter atualizado. Uma das coisas que eu aprendi é que as formas de 
abordar as pessoas vão mudando com o passar do tempo e que também tem uma lei 
em que o ACS está amparado para que ele possa fazer o trabalho de forma correta, 
cumprindo seus direitos e deveres. (ACS – A.S.S Iranduba).

O aprendizado adquirido com as formações soma-se as experiencias profissionais, aos 

saberes adquiridos com à pratica. Há ACS com mais de 20 anos de profissão atuando nas 

comunidades, e essas atualizações de conhecimentos alguns nem tiveram ao longo dos anos 

de trabalho, principalmente os que estão nas comunidades mais distantes das sedes dos 

municípios.   Os mais antigos não tiveram formações e capacitações quando iniciaram as suas 

atividades, alguns possuem o Ensino fundamental. Entretanto, na atualidade para ser um ACS 

é realizado curso de ACS e treinamentos.    

Nos depoimentos dos participantes, pode-se visualizar a importância dessas 

capacitações, sobre o conhecimento da sua profissão, reconhecendo sua importância dentro da 

equipe de saúde, do direito à saúde. 
Eu não sabia, por exemplo, que a função de ACS tinha vindo do Nordeste, onde 
tiveram toda uma luta, e as mulheres é que estavam à frente. Aprendi também que 
antes de 1988 só tinha direito à saúde quem contribuía para a Previdência [Social], 
então conseguiram que todos tivessem direito à saúde, independente de classe, raça, 
cor ou sexualidade. (ACS – D. M Iranduba)

Os ACS enfrentam dificuldades no seu dia a dia profissional, mas sentem satisfação 

em ajudar a população das comunidades, nas enfermidades acometida. 



É muito difícil trabalhar sem equipamentos, ainda mais agora com essa doença ai. 
Tem que pegar o bote, não é coberto e toma chuva e sol, sem falar que quando tá na 
época de seca tem que subir os barrancos, mas é bom vê que as famílias podem 
contar com a gente. Não é fácil, às vezes não tem nem remédios no posto. (ACS- 
M.C Carauari) 

Os equipamentos de trabalho são de competência de distribuição das Secretárias 

Municipais de Saúde, cada ACS que trabalha nas áreas ribeirinhas tem como transporte um 

bote ou canoa com motor rabetar. Porem, nem todos tem cobertura para proteger do sol ou 

chuva. O que dificulta o trabalho desses profissionais, além da falta de equipamentos de 

proteção e uma unidade de urgência e emergência próximo as comunidades.  

Aqui nem sempre tem material. Falta de material para curativos e remédios, nem 
material pra fazer as palestras nas comunidades. E falta uma equipe pra fazer o 
acompanhamento das gravidas. Também não tem resgate de urgência para o 
atendimento; e falta o reconhecimento do nosso trabalho pela secretária. ( ASC – 
L.S.R Carauari) 

Essas capacitações realizadas para os ACS, proporcionaram identificar os novos cenários de 

saúde em tempos de pandemia, bem como visualizar a importância desses profissionais que atuam nas 

comunidades ribeirinhas e dentro das reservas de proteção ambiental. Além de expor os desafios que 

esses profissionais enfrentam, principais dificuldades relatadas pelos ACS foram, a falta de 

medicamentos para os atendimentos, precisamente os de uso para curativos, além dos demais 

fornecidos pela farmácia básica. Outras dificuldades apontadas estão relacionadas ao transporte para se 

deslocarem até as comunidades que atuam, alguns falaram que não tem motor e nem cobertura nas 

embarcações, muitas vezes pegam chuva e sol no trajeto. 

Alguns fatores observados foram a idade, escolaridade e tempo de atuação. A maioria dos 

ACS são de pessoas com idade entre 30 a 62 anos, e possuem mais de 5 anos de atuação, alguns mais 

de 20 anos trabalhando na saúde, com um vasto conhecimento das áreas atuantes e de seus 

comunitários. As capacitações proporcionam aos ACS os conhecimentos para o enfretamento da 

pandemia, e para além disso oferece novos saberes incorporados aos conhecimentos que vão ser 

utilizados com ou sem pandemia, para se tornar mais preparado, seguro, eficiente e humanizado na sua 

atuação. O ACS é o agente da saúde que está mais próximo das pessoas e que, portanto, pode ajudar a 

prevenir doenças e acidentes e, quando acontecer, encaminhar para uma solução no serviço 

especializado, principalmente nessas localidades onde não há acessibilidade e comunicação, é o ACS 

que vai nas casas, nas suas atribuições de acompanhamento familiar através das visitas domiciliares. É 

ele quem faz a aferição da pressão dos hipertensos e os curativos, tido como “enfermeiro da floresta” 

por fazer às práticas de saúde. E na pandemia, estão fazendo o trabalho de conscientização acerca da 

prevenção e da gravidade da doença ocasionada pela COVID-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  



São diversas as atividades atribuídas aos ACS no seu fazer cotidiano de trabalho, assim é 

necessário que esteja capacitado para atuar como agente de transformação das comunidades sob sua 

responsabilidade. É fundamental que esteja capacitado e atento aos desafios de se deparar com o 

desconhecido, com as novas realidades postas em meio à crise sanitária de saúde causada pelo novo 

coronavirais. As qualificações preparam esses profissionais para serem agentes de promoção da saúde, 

contribuindo para a melhoria do atendimento ao usuário, por conseguinte a melhoria das condições de 

vida das famílias e comunidades.  Seu trabalho é extremamente importante tanto para assegurar o 

direito à saúde às populações, principalmente as mais carentes que não conhecem os seus direitos e 

não tem acesso aos serviços de saúde, como para fazer cumprir as metas do governo federal como, por 

exemplo, em relação à redução da mortalidade materna e neonatal.

Para além da pandemia, investir na formação profissional é um dos caminhos 

percorridos para quem deseja se aperfeiçoar na carreira. No caso de agentes comunitários de 

saúde (ACS), a qualificação pode fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, além de estimular um olhar atento à pandemia e ao pós-pandemia na Amazonia. 

Recomenda-se que além de treinamento, supervisão e apoio, estes profissionais recebam 

orientação adaptada e atualizada continuamente.
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RESUMO 

 

Práticas de trabalho em uma biblioteca universitária de Manaus em tempos de pandemia 

do Coronavírus. Apresenta uma análise das relações de trabalho entre os bibliotecários 

em uma biblioteca universitária no período de isolamento social ocasionado pela Sars- 

CoV-2, ou Covid-19. As bibliotecas já são potencialmente insalubres, portanto os 

bibliotecários estão sujeitos a contrair com maior facilidade doenças respiratórias 

causadas por fungos e bactérias presentes nos livros. Busca compreender quais são os 

receios dos bibliotecários de uma biblioteca pública universitária de Manaus, 

Amazonas, no período da pandemia, bem como saber se eles convivem com parentes do 

grupo de risco, se já contraíram a doença e se já perderam parentes, amigos e amigas 

para a Sars-CoV-2. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com ênfase no aporte 

teórico de Norbert Elias, de cunho qualitativo, bem como foi realizado um estudo de 

caso com aplicação de um questionário de perguntas abertas com 05 (cinco) 

bibliotecários. Os resultados foram discutidos à luz da fenomenologia. Conclui que o 

medo da contaminação por Coronavírus é constante, sobretudo pelo alto número de 

óbitos ocasionados pela doença, bem como o receio de infectar parentes do grupo de 

risco é bastante evidente. 
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Abstract 

 
 

Work practices in a university library in Manaus in times of Coronavirus pandemic. It 

presents an analysis of the working relationships between librarians in a university 

library in the period of social isolation caused by Sars-CoV-2, or Covid-19. Libraries 

are already potentially unhealthy, so librarians are more likely to contract respiratory 

illnesses caused by fungi and bacteria present in books. It seeks to understand the fears 

of librarians at a university public library in Manaus, Amazonas, during the pandemic 

period, as well as to know if they live with relatives from the risk group, if they have 

already contracted the disease and if they have already lost relatives, friends and friends 

for Sars-CoV-2. A bibliographical research was carried out with emphasis on the 

theoretical contribution of Norbert Elias, of a qualitative nature, as well as a case study 

with the application of a questionnaire with open questions with 05 (five) librarians.  

The results were discussed in the light of phenomenology. It concludes that the fear of 

contamination by Coronavirus is constant, especially due to the high number of deaths 

caused by the disease, as well as the fear of infecting relatives in the risk group is quite 

evident in their speeches. 

 

Keyword: Coronavirus. Covid-19. Library. Work. Norbert Elias 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 
O mundo tem atravessado uma pandemia como há muito tempo não era vista. O 

Coronavírus, uma grande família de vírus comum a diversas espécies de animais, não 

costuma infectar seres humanos com muita frequência, contudo, uma de suas variações, 

conhecida como Sars-CoV-2, tem sido responsável por, até o dia 23 (vinte de três) de 

dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 3.100.000 (três milhões e cem mil) óbitos no 

mundo todo desde que o primeiro caso da doença veio à tona na cidade de Wuhan, 
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China, em dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), sendo o Brasil o segundo país com 

o maior número de óbitos em razão da doença, próximo de 400.000 (quatrocentos mil) 

(BRASIL, 2021), dados referentes à última data supracitada. 

No Estado do Amazonas, um dos mais afetados pela pandemia, até a data 

supracitada, são 12.474 (doze mil quatrocentos e setenta e quatro) óbitos, grande parte 

oriundos da crise na saúde pública, que não tinha suporte para atender a grande  

demanda de infectados (AMAZONAS, 2021). Embora uma parte dos infectados possa 

ser assintomática, enquanto outros apresentam sintomas leves, uma cota pequena, cerca 

de 20% (vinte por cento) dos que contraem o vírus, apresenta sintomas graves, como 

dificuldades respiratórias, sendo que um quarto dos infectados necessita do auxílio de 

ventilação para poder respirar. Nesses 20% (vinte por cento) se encontram pessoas com 

doenças crônicas, como hipertensão, asma e diabetes, idosos, obesos, gestantes, crianças 

de até 05 (cinco) anos e fumantes (BRASIL, 2021). Portanto, mesmo que a maioria das 

pessoas não esteja no grupo de risco, os cuidados são fundamentais para evitar 

contaminar familiares e amigos que se encontrem nesses grupos que apresentam 

quadros mais graves. 

Este novo cenário tem reconfigurado as relações sociais. Agora as palavras de 

ordem são “distanciamento social”, “álcool em gel”, “novo normal” e “utilize máscara”; 

em razão dos altos níveis de transmissibilidade da Sars-CoV-2, as distâncias entre as 

pessoas têm se tornado cada vez maiores, as aulas agora são online, e as práticas de 

trabalho precisam seguir um rígido protocolo de proteção e higiene para evitar o contato 

com o vírus. São novos tempos que requerem adaptação. Tais fatores são resultantes dos 

relaxamentos de medidas sociais de prevenção. 

Com ênfase nessas questões apresentadas, busca-se compreender de que modo 

têm ocorrido as relações de trabalho entre os bibliotecários de uma biblioteca pública 

universitária de Manaus, Amazonas, no período da pandemia, quais são os receios 

desses profissionais, bem como saber se eles convivem com parentes do grupo de risco, 

se já contraíram a doença e se já perderam parentes, amigos e amigas para a Sars-CoV- 

2. Por se tratar de um ambiente com alta potencialidade de se adquirir doenças 
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respiratórias em razão do grande número de fungos e bactérias presentes nos livros e 

periódicos, a biblioteca se apresenta com um local de risco, sobretudo pelo manuseio de 

livros devolvidos de empréstimos dos usuários, uma vez que a higienização pode 

estragar o papel. 

A biblioteca onde a pesquisa será aplicada possui 15 (quinze) funcionários, 

dentre os quais 08 (oito) fazem parte do grupo de risco, sendo 01 (uma) pessoa  obesa, 

01 (uma) pessoa diabética, 01 (um) cardiopata e 01 (uma) pessoa com problema de 

hipertensão, estando os outros 04 (quatro) dentro do grupo de pessoas idosas. Em razão 

disso, desde o início da pandemia, essas pessoas estão trabalhando em sistema remoto, 

enquanto que os outros 07 (sete) funcionários trabalham de modo presencial. Para se 

atingir os resultados pretendidos, será realizada uma pesquisa bibliográfica com ênfase 

no aporte teórico de Norbert Elias, de cunho qualitativo, bem como será realizado um 

Estudo de Caso, com aplicação de um questionário de perguntas abertas com 05 (cinco) 

bibliotecários. Os resultados serão discutidos à luz da fenomenologia. 

 
2. A MORTE: uma questão pandêmica 

 
 

Em uma de suas obras mais emblemáticas, A Solidão dos Moribundos: seguido 

de “envelhecer e morrer”, o teórico Alemão Norbert Elias explica que a sociedade dita 

saudável - e nesse contexto se enquadra majoritariamente a juventude - tende a isolar os 

mais velhos ou os moribundos por seu eminente contato com a morte. Um dos aspectos 

do processo civilizador diz respeito ao banimento da morte para os bastidores da vida 

social (ELIAS, 2001), contudo, na Idade Média, a relação da sociedade com a morte era 

muito mais pessoal, convivia-se com ela diariamente, fosse em razão das guerras, dos 

suplícios ou das pandemias que assolavam o mundo constantemente (ARIÈS, 2012). 

Curioso perceber que a pandemia do Coronavírus tem propiciado a análise da 

teoria de Norbert Elias sob outro ponto de vista: agora são os idosos e os moribundos 

que querem o afastamento das pessoas ditas saudáveis, ou melhor, de repente a
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sociedade passou a se repelir, pois todos, de certa forma, são moribundos. A tangibilidade 

da morte nunca foi tão real à sociedade moderna, a exceção da África,  com o surto do 

Ebola, e da Ásia, com a gripe aviária, mas nada parecido foi enfrentado pelas sociedades 

europeia e americana quanto a pandemia da Sars-CoV-2 nas últimas décadas. Assim, de 

súbito, todos se tornaram suspeitos, pois o vírus do Covid-19 permanece silencioso no 

corpo do infectado durante os primeiros dias, o que possibilita a rápida proliferação da 

doença. 

O ato de tossir e espirrar jamais foram tão nocivos à sociedade, não é mais uma 

questão de boas maneiras, mas uma questão de saúde pública. No curso do processo 

civilizador, Norbert Elias (2011), ao falar sobre boas maneiras, explica que as 

flatulências, quando na presença de outas pessoas, devem ser escondidas pelo som da 

tosse. “Tossir para ocultar o som explosivo: aqueles que, porque são embaraçados, não 

querem que o vento explosivo seja escutado, simulam um ataque se tosse. Siga a regra 

de Quilíades: substitua os peidos por acessos de tosse” (ELIAS, 2011, p. 130). Mas a 

tosse, na conjuntura moderna da pandemia, é ainda mais alarmante que os gases, e  

muito menos adequada. 

A efemeridade da vida foi descortinada, retornou-se à configuração inicial, 

aquela da Idade Média. “A morte está mais viva do que nunca!”. Segundo Botelho 

(2009, p. 13), ao se referir à questão pandêmica, “o invisível se torna visível”. Por 

menos nociva que seja, qualquer tipo de enfermidade é uma espécie de ensaio para a 

morte; o surgimento do risco, um alerta à vida, e assim, depois de vencida a doença, 

buscam-se meios de evitar o seu retorno, seja na alimentação ou na própria medicina, 

porque o homem é obcecado em adiar o seu fim tanto quanto for possível, contudo, 

quando se trata de uma crise pandêmica, onde não existe cura conhecida, apenas 

protocolos de segurança para evitar o contágio enquanto não tem vacina para todos. 

Assim, “nada [...] tem despertado tanto medo da dor e da morte do que as 

epidemias, notadamente nos períodos em que a doença mortal fora de controle é 

associada ao pecado. Todos os registros sagrados e profanos assinalam essa evidência” 

(BOTELHO, 2009, p. 19). Nesse sentido, um dos aspectos do processo civilizador diz 



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 

PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

                                  TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

 

respeito à construção da sociedade ocidental utilizando como uma de suas bases o 

pensamento cristão, daí Elias (2001, p. 44) dizer que “o medo de nossa transitoriedade é 

amenizado com a ajuda de uma fantasia coletiva de vida eterna em outo lugar”. Quer 

dizer, se a sociedade, de modo geral, é produto de práticas religiosas dominantes, é 

perfeitamente compreensível que esses construtos sociais de desgosto e ira divina 

surjam na forma de doenças denominadas de pestes como punição de um Deus 

vingador. Esse pensamento ainda se mantém muito fortemente no imaginário ocidental 

moderno, o que desperta um pavor muito maior relativo à questão pandêmica. 

A pandemia do Covid-19 tem trazido novas configurações sobre a questão da 

morte. Agora as pessoas morrem e seus corpos não podem ser velados pelos seus 

parentes, e os rituais, sobretudo os cristãos, são deixados de lado, pois o risco de 

contaminação é muito alto, sendo permitidas apenas pouquíssimas pessoas para 

acompanhar de uma distância segura o enterro de seus entes queridos. O Coronavírus 

trouxe uma situação de exceção. Um dos casos que chamou bastante atenção da mídia 

foi a exposição de corpos nas ruas do Equador de pessoas que morriam em razão do 

vírus, especificamente na cidade de Guayaquil, uma das mais castigadas do país. O 

sistema de saúde da cidade não estava pronto para atender a demanda de infectados, 

tampouco as funerárias estavam preparadas para o quantitativo de corpos (FRANCE 

PRESSE, 2020). Situação semelhante aconteceu na cidade de Manaus, onde pessoas 

estavam morrendo em casa em decorrência da precariedade do sistema público  de 

saúde, e covas coletivas estavam sendo abertas para atender a alta demanda de óbitos 

diários por causa do Sars-CoV-2 (BUBLITZ, 2020). 

As realidades supraditas denotam a calamidade ocasionada pela pandemia, o 

pavor social instaurado, algo que encontra voz em Elias (2001, p. 53), quando ele 

explica que “[...] não é a própria morte que desperta temor e terror, mas a imagem 

antecipada da morte [...] O terror e o temor são despertados somente pela imagem na 

morte na consciência dos vivos”. A pandemia do Coronavírus é o contorno maior desse 

imaginário no mundo moderno, especificamente porque o vírus tornou todos suscetíveis 
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ao óbito, independentemente da idade; embora exista um padrão de pessoas mais 

afetadas, o vírus é democrático. 

Salvo algumas exceções, são pouquíssimas as formas de tratamento da Covid- 

19, daí o receio de que o ser humano encontre o seu triste fim. “A constatação de que a 

morte é inevitável está encoberta pelo empenho em adiá-la mais e mais com a ajuda da 

medicina e da previdência, e pela esperança de que isso talvez funcione” (ELIAS, 2001, 

p. 56). O problema é que a medicina, a principal aliada, levando em consideração o caso 

de Manaus, é a primeira a desesperançar esses pacientes. 

Em seu livro Breve História de Quase Tudo, o autor estadunidense Bill Bryson, 

ao citar o artigo do jornalista também estadunidense James Surowieck, apresenta 

algumas reflexões sobre a indústria farmacêutica, de que modo ela funciona, e como seu 

pensamento estritamente capitalista acentua o perigo dos quadros clínicos dos pacientes, 

pois “dada a opção entre desenvolver antibióticos que as pessoas tomarão durante duas 

semanas ou antidepressivos que as pessoas tomarão a vida toda, não surpreende que as 

empresas farmacêuticas optem por estes últimos” (SUROWIECK, 2001, p. 46 apud 

BRYSON, 2005, p. 321). Isso se tratando de bactérias, que são responsáveis, apenas nos 

Estados Unidos da América, por 14.000 (catorze mil) mortes ao ano referentes a 

infecções hospitalares (BRYSON, 2005). Quer dizer, no caso dos vírus, o cenário é 

semelhante. 

Os vírus são responsáveis por algumas das doenças mais agressivas que podem 

acometer humanos: varíola, febre amarela, gripe, ebola, raiva, pólis, aids e, mais 

recentemente, a Sars-CoV-2, e “por si mesmos não estão vivos. Isoladamente, são 

inertes e inofensivos. Mas introduzidos no hospedeiro adequado, entram em atividade, 

ganham vida” (BRYSON, 2005, p. 322). Os vírus atuam sequestrando a informação 

genética de uma célula saudável e assim se reproduzem ferozmente enquanto atacam 

novas células. Embora sejam muito pequenos – apenas em 1943, com a invenção do 

telescópio eletrônico é que se tornou possível vê-los -, eles têm a o poder de causar 

danos enormes à sociedade humana. A varíola, uma das doenças causadas por vírus, 

pode ter tirado a vida de mais de 300.000.000 (trezentos milhões) de humanos apenas 
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no Século XX (BRYSON, 2005). Um cenário devastador quando se pensa que a causa é 

uma porção ínfima de ácido nucléico. 

Uma das epidemias mais nocivas à humanidade foi a ocasionada pelo vírus da 

chamada Gripe Espanhola, que teve início na primavera de 1918 (mil novecentos e 

dezoito). Desse modo, “a Primeira Guerra Mundial matou 21 milhões de pessoas em 

quatro anos; a gripe espanhola fez o mesmo em seus primeiros quatro meses. Quase 

80% das baixas norte-americanas na Primeira Guerra [...] resultaram [...] da gripe” 

(BRYSON, 2005, p. 323). Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em razão da 

Gripe Espanhola, mas certamente não foram menos de 20.000.000 (vinte milhões) de 

pessoas, enquanto que outras estimativas estão em algum ponto entre 50.000.000 

(cinquenta milhões) e 100.000.000 (cem milhões) de vítimas. No ano de 1918, a 

despeito de a gripe ser mais forte em idosos e crianças, a maioria das mortes foram de 

pessoas entre as faixas etárias de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos (BRYSON, 2005). Deve- 

se, naturalmente, levar em conta que a expectativa de vida naquela época era menor. 

O vírus não tem uma capacidade de sobreviver durante muito tempo fora do 

hospedeiro, contudo ele tem a capacidade de se proliferar muito rapidamente, podendo 

aparecer em diferentes localidades distantes, como é o caso de países em continentes 

diferentes. Quando esses casos ocorrem é um claro sinal de que o vírus demora a 

desenvolver seus efeitos, o que o torna difícil de ser combatido à primeira vista, pois 

“mesmo em surtos normais, cerca de 10% dos que estão com gripe não sabem que estão 

doentes, por não sentirem nenhum efeito. Como permanecem em circulação, eles 

tendem a ser grandes disseminadores da doença” (BRYSON, 2005, p. 324). 

Tal fenômeno descortina o motivo da ampla proliferação da Gripe Espanhola, 

mas não esclarece as razões de ela ter sido tão nociva às pessoas que, majoritariamente, 

estavam no ápice de seu vigor físico em razão da juventude, o que torna qualquer tipo  

de vírus novo, imprevisível, como o é o caso do Novo Coronavírus. Sabe-se o que o 

vírus causador da Sars-CoV-2 é, de onde ele provavelmente veio 3, como ele age no 

corpo humano, tem-se ideia de quais são os grupos de risco, as pessoas mais suscetíveis 

3 Cientistas acreditam que o transmissor é o morcego, uma vez que a sopa do mamífero é uma das  
iguarias na China, sendo a Cidade de Wuhan o foco do primeiro caso. 
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a pegá-lo, mas não se sabe ao certo o que ele pode se tornar, e é esse fator de 

imprevisibilidade que causa grandes preocupações à sociedade moderna. 

Por enquanto, é imprescindível que se siga os protocolos de segurança: 

isolamento social, álcool em gel, uso de máscaras, o não compartilhamento de objetos, 

manter um distanciamento de cerca de 2 (dois) metros para as outras pessoas, lavar as 

mãos, evitar tocar os olhos, nariz e boca, dentre outras medidas de proteção. A questão é 

que a pandemia do Coronavírus ainda transita pelo mundo em pleno vigor, 

reestruturando todas as relações sociais, transformando, talvez de modo definitivo, a 

forma como a vida é encarada. Em função disso, é necessário apresentar um recorte 

desse epifenômeno e de que modo ele incide na relação de trabalho de um grupo de 

bibliotecários que atuam em uma biblioteca universitária pública de Manaus. 

 
3. O TRABALHO BIBLIOTECÁRIO EM TEMPOS PANDÊMICOS: análise e 

discussão do Estudo de Caso à luz da teoria de Norbert Elias 

 
Dos 15 (quinze) funcionários que atuam na biblioteca, foram escolhidos 04 

(quatro) bibliotecários e 01 (uma) bibliotecária para participar da pesquisa com foco na 

relação de trabalho presencial do grupo durante a pandemia do Novo Coronavírus. Foi 

aplicado um questionário contendo 05 (cinco) perguntas abertas, a saber: “quais são os 

seus principais receios ao trabalhar em uma biblioteca durante o período de pandemia?”; 

“Você convive com parentes do grupo de risco? Se sim, quantos e quem são?”; “Você 

ou algum de seus parentes já contraiu Coronavírus? Se sim, como foi a sua 

experiência?”; “Você se sente seguro em relação aos seus colegas de trabalho? Se não, 

por quê?”; “Você já perdeu algum parente ou amigo para o Coronavírus? Se sim, quem 

são e como você se sente em relação a isso?”. As respostas serão analisadas sob a 

perspectiva da teoria de Norbert Elias, especificamente em seu livro A Solidão dos 

Moribundos: seguido de “envelhecer e morrer”. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou algumas orientações 

para as práticas trabalhistas durante o período de pandemia da Sars-CoV-2, sendo 
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algumas as instalações de barreiras físicas, geralmente as transparentes, de acrílico, para 

evitar a contaminação, bem como a carga horária de trabalho reduzida, com aplicação 

de horários flexíveis, e os ambientes também precisam ser bastante ventilados, de modo 

que o trabalho em escritório, geralmente fechado e climatizado pelos condensadores de 

ar, fica comprometido. Além desses aspectos, a higienização do ambiente é fundamental 

para que as medidas sejam efetivas. A OIT também evidencia a necessidade de 

monitorar a saúde dos funcionários, bem como promover a higienização pessoal e 

oferecer equipamentos de proteção individual (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2020). 

Contudo, algumas dessas medidas, especialmente a que se refere à questão da 

climatização, não podem ser adotadas por bibliotecas, uma vez que, segundo a Fiocruz 

(2020), esses ambientes precisam estar climatizados de forma ininterrupta, ou seja, os 

condensadores de ar não podem ser desligados, pois a oscilação de temperatura ajuda na 

proliferação dos microrganismos, além de provocar o alargamento e o consequente 

desgaste das fibras que compõem o papel. A temperatura ideal para acervos compostos 

por papel está entre 18 (dezoito) e 22 (vinte e dois) graus centígrados. Quer dizer, 

concomitantemente à preservação do acervo, cria-se um ambiente potencialmente 

nocivo aos funcionários em razão do Coronavírus. 

Levando em consideração o que está exposto, entra-se na análise dos 

questionários desinentes do Estudo de Caso, sendo que a primeira pergunta, sobre quais 

os principais receios dos bibliotecários ao trabalharem em uma biblioteca durante o 

período de pandemia, obteve respostas semelhantes, um dos bibliotecários disse que “o 

principal receio é o contato com outras pessoas, principalmente público externo, a 

circulação de pessoas nesse tipo de ambiente fechado, o contato com os outros colegas, 

já que a doença se manifesta assintomática. Ninguém consegue perceber quem tá ou 

não doente”. 

Outro bibliotecário disse que “o principal receio é ser infectado pelo 

Coronavírus e não ter apoio da empresa em decorrência da infecção e também no 

tratamento da doença”. Ao responder à pergunta, a bibliotecária explicou que “o meu 
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receio é de ser reinfectada pelo Novo Coronavírus, já que mesmo que eu tenha me 

contaminado, já vi muitos casos de reinfecção. Tenho receio também de levar o vírus 

pra minha família, já que estamos bastante expostos, tendo em vista que atendemos ao 

público. No tempo em que me contaminei com o vírus fiquei com bastante medo de ter 

passado pros meus colegas de trabalho, pois eu não sabia que estava infectada”. 

O terceiro bibliotecário disse que “quando se trata de uma biblioteca, a 

principal questão é de doenças respiratórias, tendo em vista o contato com livros 

antigos e outros materiais que de alguma forma possa diminuir a imunidade”. Em 

relação ao que disse o último dos entrevistados, “o principal é a contaminação pelo 

Coronavírus e consequentemente infectar minha família. Tenho filho pequeno, que, pela 

idade, é do grupo de risco. Mas também existe o receio de eu contrair a doença e ela 

ser fatal pra mim, apesar de eu não ser do grupo de risco. 

Talvez como nenhuma outra doença atualmente, o Coronavírus escancarou a 

iminência da morte, a morte dita pelo acaso, democrática, sem diferenciação de idade, 

gênero, raça ou sem diferir quem tem mais ou menos bens materiais. Sabe-se que o 

Sars-CoV-2 também trouxe à tona a debilidade do sistema público de saúde, o que fica 

bastante característico na expressão de um dos bibliotecários, quando ele demonstra o 

receio de não receber apoio da empresa onde atua no que se refere à eventual 

contaminação pelo vírus, tendo, desse modo, de depender da saúde pública. Nesse 

sentido, é necessário explicar, tal qual Elias (2001, p. 53), que “não é a própria morte 

que desperta temor e terror, mas a imagem antecipada da morte [...]. O terror e o temor 

são despertados somente pela imagem da morte na consciência dos vivos”. 

Ao analisar o último trecho da última resposta à primeira pergunta do 

questionário, quando o entrevistado diz que tem receio de a doença ser fatal também 

para ele, todas as reações a respeito da pergunta apresentam contornos mais bem 

definidos na teoria de Norbert Elias. O autor explica o que de fato é determinante nas 

relações das pessoas com a morte: “não é simplesmente o processo biológico desta, mas 

a ideia, em constante evolução e específica do estágio da civilização, que se tem dela e a 

atitude associada a isso, o problema sociológico da morte aparece com contornos mais 
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claros” (ELIAS, 2001, p. 54). De fato, a morte é um problema sociológico, e a  

pandemia do Covid-19 deixou isso em bastante evidência. 

No que se refere à segunda pergunta, a respeito da convivência com parentes do 

grupo de risco, um dos bibliotecários disse que convive com um filho pequeno e com a 

mãe idosa, dois dos entrevistados vivem com pais idosos, sendo que um dos 

bibliotecários afirmou que “meu pai tem 86 anos e minha mãe 76 anos. É delicado sair 

pra trabalhar e correr o risco de trazer a doença pra dentro da minha casa”. A 

bibliotecária disse que convive com a sogra, a avó e a tia, três pessoas idosas, enquanto 

que o último entrevistado respondeu que mora sozinho. 

Os mais velhos estão no centro do grupo de risco em relação ao Coronavírus, 

portanto, isolá-los tem se tornado um processo bastante natural. O que é tratado como 

crítica no livro A Solidão dos Moribundos: seguido de envelhecer e morrer, de que a 

juventude tende a naturalmente isolar os mais velhos, esse cenário tem se acentuado 

durante a Pandemia; mesmo que os mais velhos ainda estejam inseridos  no  seio 

familiar, eles são sumariamente isolados, um processo que denota a ressignificação da 

teoria de Norbert Elias, pois não é isolar o idoso para os bastidores da vida social, nem 

para evitar a sua associação com aquele que está prestes a morrer, mas para preservar a 

sua existência, pelos laços afetivos, que diverge do que preconiza Elias (2001, p. 85), 

quando ele diz que “o envelhecimento geralmente é acompanhado pelo esgarçamento 

desses laços [...]”. Na atual conjuntura da sociedade pandêmica, eles não são destruídos, 

mas preservados, tanto os laços quanto a saúde dos mais velhos. 

No que tange a terceira pergunta, se eles ou algum de seus parentes já contraiu o 

Coronavírus, apenas 01 (um) dos bibliotecários e a bibliotecária disseram que já 

contraíram a doença, sendo que o primeiro não tem certeza, por não ter feito o exame a 

época. Nas palavras da bibliotecária: “Sim, eu e meu ex-esposo. Foi uma experiência 

ruim, pois tivemos todos os sintomas do Covid. Sentimos falta de ar, porém não foi 

necessário ficarmos internados no hospital. Antes de descobrir a doença, tivemos 

contato com alguns parentes do grupo de risco, mas os mesmos não se contaminaram 
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devido ao cuidado que tivemos com o uso das máscaras e a utilização do álcool em 

gel”. 

Nas palavras do bibliotecário, “sim, alguns parentes, e agora eu atualmente 

estou com Covid. A experiência é muito complicada, preocupante, principalmente pra 

mim que convivo com grupo de risco, a sensação é de medo constante. Me falta ar, 

estou isolado, e parece que quanto mais sozinho, maior o medo. Não consigo dormir 

direito pensando no pior”. Dois dos bibliotecários disseram que nunca pegaram Covid, 

tampouco desconhecem que algum de seus parentes já tenha sido contaminado.  O 

quinto bibliotecário afirmou que “sim, meus parentes, e a sensação é horrível, de 

impotência e medo por não saber quem pode ou não resistir aos efeitos da doença, que 

tem sido devastadora. Existe também a insegurança de adquirir o vírus e não ter vagas 

nas unidades de saúde. 

Como parte do Processo Civilizador tão comum à obra de Norbert Elias, as 

preocupações com a morte passaram a ser adiadas, contudo, na Idade Média, ela era 

muito mais familiar. O medo da morte se intensificou no século XIV, quando “as 

cidades cresceram. A peste se tornou mais renitente e varria a Europa em grandes ondas. 

As pessoas temiam a morte ao seu redor” (ELIAS, 2001, p. 21). Mais além, Elias (2001, 

p. 21-22) explica que não existia morte pacífica no passado, e que o nível do medo em 

relação a isso era menor, pois havia “menor pacificação interna e menor controle de 

epidemias e outras doenças. O que confortava às vezes os moribundos no passado era a 

presença de outras pessoas [...]”. Quer dizer, a epidemia do Novo Coronavírus evoca, 

nesse sentido, dois medos: o da morte e o da solidão, o que representa um retrocesso do 

estágio de desenvolvimento da sociedade. A morte anônima e solitária tem se tornado 

lugar comum no mundo moderno. 

Sobre a quarta pergunta do questionário, se os bibliotecários se sentem seguros 

em relação à convivência com seus colegas de trabalho, apenas 02 (dois) disseram que 

sim, 01 (um) bibliotecário e a bibliotecária, que explicou: “sim, porque todos estão 

mantendo o distanciamento, utilizando as máscaras e fazendo o uso do álcool em gel. 

Porém percebo que o público, pelo menos boa parte, não tem o mesmo cuidado. Ao 



2º SIMPÓSIO PROCESSOS CIVILIZADORES NA 

PANAMAZÔNIA – II SPCPAM 

                                  TEMA: Figurações, Interculturalidade e Relações de Poder 

 

 

 

adentrarem na biblioteca, eles retiram as máscaras, ainda que exista um protocolo 

interno a ser seguido”. 

Dos 03 (três) bibliotecários que disseram não se sentirem seguros, um deles 

justificou da seguinte maneira: “não, pois é difícil identificar quem está com o vírus ou 

não”. O segundo bibliotecário explicou que “Não. Dois colegas foram infectados pelo 

Coronavírus e vieram trabalhar quando já sentiam os primeiros sintomas”. O terceiro 

bibliotecário também se explicou: “sinceramente eu não me sinto seguro, uma doença 

até certo ponto desconhecida, os objetos são compartilhados, a gente pega nas 

maçanetas das portas, muita gente é assintomática, então a gente não sabe o que pode 

acontecer”. 

Dessa maneira, podemos definitivamente “encarar a morte como um fato de 

nossa existência; podemos ajustar nossas vidas, e particularmente nosso comportamento 

em relação às outras pessoas, à duração limitada de cada vida” (ELIAS, 2001, p. 7). 

Porque nessa atual conjuntura pandêmica, não se sabe qual o limite da existência, o 

vírus reconfigurou as preocupações com a saúde e com a morte, mas também trouxe a 

oportunidade de fortalecer os laços familiares e de amizade, paradoxalmente em um 

período onde o distanciamento social é fundamental para a preservação das vidas. 

A quinta pergunta, sobre se os bibliotecários já tinham perdido algum parente ou 

amigo para o Coronavírus, todos disseram que sim, sendo que um dos bibliotecários se 

manifestou da seguinte forma: “Graças a Deus não (no caso de parentes), mas amigos, 

sim, parentes de pessoas conhecidas também. Eu fico triste e ao mesmo tempo com 

medo. A gente pensa logo na família, nos nossos pais e nos parentes mais vulneráveis. 

Na voz da bibliotecária: “Sim. Perdi dois primos que eram como irmãos, morreram na 

mesma semana, morreu também meu pai e minha irmã mais velha. Perdi um amigo 

médico conhecido, que era o meu ortopedista, jovem. Fico muito triste porque esse 

vírus tem levado muita gente querida, inclusive pessoas jovens. A sensação que tenho é 

de que estamos vulneráveis demais, tenho medo de perder as pessoas que amo para o 

vírus. Depois que peguei essa doença fiquei ainda com mais medo, pois sei o quanto é 
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grave. Pra complicar tudo ainda me separei do meu esposo na Pandemia. Tudo veio de 

uma vez”. 

O terceiro entrevistado explicou: “Sim. Perdi amigos. É uma questão 

complicada, pois não se sabe quando estaremos seguros. Infelizmente perdemos amigos 

e pessoas próximas, aqui mesmo na escola. O melhor a se fazer é continuar a 

prevenção”. O quarto bibliotecário falou que “Sim. Perdi um avô, dois tios e dois 

amigos. A sensação é de impotência e medo em perder mais pessoas próximas”. O 

quinto bibliotecário disse que perdeu “um cunhado, de 38 anos, aparentemente 

saudável, e alguns amigos e colegas do grupo de risco também, inclusive do trabalho. 

Toda perda é lamentável, independentemente da idade. A gente não sabe lidar com  

isso. Fiquei com o sentimento, no caso do meu cunhado, de que poderia ter sido eu, 

penso na dor da família dele, que deixou esposa e dois filhos. O sofrimento é enorme. 

Eles mal puderam se despedir do corpo. Foi tudo muito repentino. É uma situação 

muito triste”. 

De acordo com Elias (2001, p. 76), “a morte não é terrível, terrível é a dor dos 

moribundos, terrível também a perda sofrida pelos vivos quando morre uma pessoa 

amada. Não há cura conhecida. Somos parte uns dos outros”. Ainda se servindo do 

pensamento do autor, “é terrível quando pessoas morrem jovens, antes que tenham sido 

capazes de dar um sentido às suas vidas e de experimentar suas alegrias” (ELIAS, 2001, 

p. 77). De fato, a morte é terrível, mas também o luto ocupa lugar especial nesse cenário 

pandêmico. Em uma de suas passagens no livro A Solidão dos Moribundos, Elias 

(2001) fala que quando morre alguém tão jovem, em função de um acidente de carro, 

chama-se de morte sem sentido. É o cenário que o Coronavírus desenhou, muitas mortes 

sem sentido, repentinas, solitárias e implacáveis. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Trabalhar em um período tão nocivo à saúde tem se mostrado um desafio para 

muitos profissionais. No caso dos bibliotecários, ainda que tenham se estabelecido 
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protocolos de preservação, com higienização e oferta de equipamentos de proteção 

individual, segundo os dados colhidos pela pesquisa realizada, a sensação de 

insegurança ainda é muito grande, sobretudo pela temeridade de eles próprios serem 

agentes de contaminação de seus parentes mais suscetíveis a não sobreviver ao vírus. 

Um temor constante da enfermidade e da morte, tão comum à obra A Solidão dos 

Moribundos, de Norbert Elias. 

Um dos aspectos mais dolorosos dentre os muitos problemas trazidos pelo 

Coronavírus é exatamente a sensação de que todas as mortes são sem sentido, conforme 

explica Elias (2001), independentemente das idades das vítimas. Foram muitos óbitos 

sem a possibilidade de adeus, muitas perdas de amigos e parentes, que atingiram 

também os bibliotecários partícipes desta pesquisa. Daí o medo, o temor crescente em 

razão da morte que se avizinha, do seu caráter súbito, e dos outros grandes problemas 

sociais que o vírus trouxe à tona, como a nossa incapacidade enquanto sociedade de 

lidar com essa enfermidade e com a sua força destrutiva, que pôs em apuros os sistemas 

de saúde do mundo todo. Nesse sentido, os próprios médicos e demais profissionais de 

saúde, cuja função é controlar as forças devastadoras da natureza, “parecem muitas 

vezes observar estarrecidos como tais forças quebram a autorregulação normal do 

organismo dos doentes e dos moribundos e avançam sem controle na destruição do 

próprio organismo” (ELIAS, 2001, p. 97). 

É o caso do Sars-CoV-2, que, por sua natureza de se proliferar rapidamente por 

meio das células, ataca e compromete o bom funcionamento dos pulmões, o que causa 

insuficiência respiratória. Essa doença tem trazido grandes desafios aos profissionais de 

saúde, que têm de arcar com a precariedade de materiais e, principalmente, falta de 

ventiladores. Em razão disso, milhares de óbitos aconteceram. A vida tem se tornado 

mais frágil, bem mais propensa a encontrar o seu fim. A Sars-CoV-2 aparentemente  

veio para permanecer como uma “enfermidade-membro” da sociedade e que, sem a 

segurança das vacinas, andará passeando entre nós pronta para trazer à humanidade 

precocemente aquilo que é inevitável a qualquer sociedade: a morte. 
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Com base no pensamento supradito, as relações de trabalho em uma biblioteca 

universitária amazonense são apenas um retalho da grande malha do problema 

sociológico que é trabalhar enquanto a pandemia do Coronavírus ainda está bastante 

atuante no Amazonas, no Brasil e em todo o mundo, o que abre um precedente para que 

novas pesquisas sejam realizadas nesse sentido. Em relação ao vírus, sob a perspectiva 

da obrigatoriedade do trabalho, não há muito que possa ser realizado além dos 

protocolos e medidas de segurança já adotadas. O risco é imenso, não apenas para os 

trabalhadores, mas especialmente para os seus parentes, que em razão do ambiente 

insalubre das bibliotecas e pela via da materialidade do serviço prestado, podem ser 

grandes agentes de transmissão. Na escola onde a biblioteca está inserida, 28 (vinte e 

oito) servidores morreram em razão do Novo Coronavírus. 
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RESUMO 

O Jambu é uma erva bastante utilizada na região amazônica principalmente na culinária, mas 

que também possui propriedades medicinais extremamente importantes. No entanto, com o 

advento da pandemia da Covid-19 o Jambu vem sendo uma das alternativas para combater a 

doença, por ser um alimento rico em ferro e vitamina C, o que pode aumentar a imunidade. O 

objetivo deste trabalho é analisar a eficácia do uso do Jambu no combate e prevenção da 

Covid-19, verificando o modo de preparo da erva a partir de perspectivas de moradores de 

municípios do estado do Amazonas, a fim de comparar o uso do jambu por moradores de 

diferentes localidades. Tem uma abordagem qualitativa, com foco na etnografia, pois resulta 

dos costumes de pessoas com idades entre 50 e 70 anos que utilizam plantas para fins 

medicinais. Podemos perceber que o jambu vem sendo utilizado de diversas maneiras para 

combater ou prevenir a Covid-19, porém seu preparo sempre vem acompanhado de outros 

ingredientes, o que nos faz pensar que o jambu por si só não é capaz de suprir as expectativas 

dos entrevistados. Tanto na forma de chás, infusões ou xarope todos eles necessitam de 

ingredientes complementares para apresentar algum efeito. Portanto, o uso do jambu para o 

combate e prevenção da Covid-19 vem sendo frequentemente utilizado tanto na capital 

Manaus como em municípios mais distantes que enfrentam dificuldades de locomoção e 

acesso aos serviços de saúde, mostrando que os conhecimentos tradicionais ainda são bastante 

valorizados, mesmo que sem comprovação científica.  

Palavras-chave: Jambu. Medicina Popular. Covid-19. 

 

Abstract 

Jambu is an herb widely used in the Amazon region mainly in cooking, but it also has 

extremely important medicinal properties. However, with the advent of the Covid-19 

pandemic, Jambu has been one of the alternatives to fight the disease, because it is a food rich 

in iron and vitamin C, thus increasing immunity. The objective of this work is to analyze the 

effectiveness of jambu use in combating and preventing Covid-19, verifying the way of 

preparing the herb from the perspectives of residents of municipalities in the state of 

Amazonas, in order to compare the use of jambu by residents of different localities. It has a 

qualitative approach, focusing on ethnography, as it results from the customs of people aged 

between 50 and 70 years who use plants for medicinal purposes. We can see that jambu has 
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been used in several ways to combat or prevent Covid-19, but its preparation is always 

accompanied by other ingredients, which makes us think that jambu alone is not able to meet 

the expectations of the interviewees. Both in the form of teas, infusions or syrup they all 

require complementary ingredients to exhibit some effect. Therefore, the use of jambu for 

combat ing and prevention of Covid-19 has often been used both in the capital Manaus and in 

more distant municipalities that face difficulties of locomotion and access to health services, 

showing that traditional knowledge is still highly valued, even without scientific proof. 

Keywords: Jambu. Folk Medicine. Covid-19. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na Amazônia é comum o uso de plantas para fins medicinais tanto para combater 

como para prevenir doenças, sendo muito utilizadas na medicina popular e consideradas como 

medicamentos naturais já que são utilizadas há muitos anos por nossos antepassados e 

passadas de geração para geração. 

As plantas medicinais representam fator de grande importância para a manutenção das 

condições de saúde das pessoas. Além da comprovação da ação terapêutica de várias plantas 

utilizadas popularmente, a fitoterapia representa parte importante da cultura de um povo, 

sendo também parte de um saber utilizado e difundido pelas populações ao longo de várias 

gerações (KLEIN et al.,2009).   

Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento para 

algumas doenças, devido à distância em que se encontram dos grandes centros urbanos e pela 

dificuldade em receber atendimento dos serviços de saúde oferecido pelo SUS. Outro fator a 

ser levado em conta para o uso das plantas medicinais na Amazônia é o custo, visto que é 

menor que o dos medicamentos encontrados nas farmácias, o que faz com que pessoas de 

menor poder aquisitivo utilizem mais esse tipo de tratamento para curar ou prevenir doenças, 

mas que nem sempre oferecem bons resultados, pois algumas plantas utilizadas 

tradicionalmente nunca foram alvo de estudos científicos e, mesmo assim, continuam sendo 

utilizadas, o que torna a ação dessas plantas um tratamento alternativo. 

Além disso, existem crenças populares que reforçam o uso dessas plantas medicinais, 

ou seja, o uso de medicamentos naturais sem prescrição médica por não apresentarem riscos 

significativos à saúde, pois elas já são utilizadas há centenas de anos e por várias pessoas sem 

causar nenhum prejuízo ou dano ao organismo.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 80% da população 

nos países em desenvolvimento dependam da medicina tradicional para suas necessidades 

básicas de saúde. No entanto, muitas plantas são usadas de forma inadequada, não levando em 
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conta possíveis efeitos tóxicos, além de a coleta ser feita de modo inadequado, podendo levar 

à extinção da espécie vegetal. Isso levou à criação, pelo Ministério da Saúde, do Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o qual conta com uma série de objetivos 

visando: “garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável e da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional” (VIEIRA  et al., 2016). 

Plantas medicinais produzem diferentes substâncias químicas (alcalóides, taninos, 

flavonóides, saponinas, entre outros) e o fazem em diferentes proporções, dependendo do 

habitat, da pluviosidade, do oferecimento de luz às plantas, das características dos solos, 

enfim, das características edafo-climáticas, além do seu potencial genético. Algumas 

substâncias químicas são características de uma determinada espécie vegetal, servindo como 

parâmetros para a sua caracterização e identificação (Migliato et al., 2007; Gobbo-Neto & 

Lopes, 2007). 

O Jambu é uma erva bastante utilizada na região amazônica principalmente na 

culinária, mas que também possui propriedades medicinais extremamente importantes, sendo 

utilizada nas mais diversas áreas da saúde. No entanto, com o advento da pandemia da Covid-

19 o Jambu vem sendo uma das alternativas para combater a doença por ser um alimento rico 

em ferro e vitamina C, o que pode aumentar a imunidade de quem a consome.  

Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia do uso do Jambu no combate e 

prevenção da Covid-19, assim como verificar o modo de preparo da erva, especificamente, 

para uso no combate e prevenção da doença, a partir de perspectivas de moradores da cidade 

de Manaus e de outros dois municípios do estado do Amazonas, a fim de comparar o uso do 

jambu por moradores de diferentes localidades.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho tem uma abordagem metodológica qualitativa, visto que é uma pesquisa 

que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano e tem 

como foco a etnografia, pois resulta de visões culturais de um povo e do comportamento de 

grupos sociais específicos, ou seja, dos costumes de pessoas com idades entre 50 e 70 anos, 

oriundos de alguns municípios do estado do Amazonas e que utilizam plantas para fins 

medicinais, neste caso, para o combate e prevenção da Covid-19. 

Assim, Proetti (2017), relata que a interpretação dos significados desse estudo, em 

decorrência da observação e verificação do comportamento social do grupo, resultará na 
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pesquisa etnográfica, daí se tem a rotulação ou definição da etnografia considerada como a 

“ciência da descrição cultural” em que se estabelecem como cultura elementos válidos como, 

por exemplo, o conjunto de crenças, conhecimentos e ideias de um determinado grupo de 

pessoas que expressam determinado comportamento em um local de vida comum. 

A pesquisa foi realizada em meados de 2020 e início de 2021, período em que a 

pandemia do Corona vírus estava em destaque, três municípios do estado do Amazonas foram 

selecionados, o que inclui a capital Manaus, bem como o município de Barcelos situado na 

margem direita do rio Negro, a 405 km da capital (656 km por via fluvial) e o município de 

Urucurituba localizado no centro do estado, a 218 km em linha reta e 339 km por 

via transporte até Manaus. A escolha por estes locais de pesquisa ocorreu em função de haver 

um quantitativo grande de pessoas que utilizam as plantas para fins medicinais, sendo que 

atualmente algumas, como o jambu, vem sendo adotada para a prevenção e combate da 

Covid-19. Outro fator importante para a realização da pesquisa nestas localidades vem da 

familiaridade e proximidade com os entrevistados, devido ao convívio com os mesmos, o que 

fez com que os procedimentos de pesquisa se tornassem mais dinâmicos, o que trouxe a tona 

elementos pertinentes para o desenvolvimento deste trabalho e que podem ser discutidos ao 

longo da pesquisa. 

Com a delimitação da área de estudo partimos para o trabalho de análise da eficácia do 

uso do Jambu no combate e prevenção da Covid-19, onde o jambu se torna o sujeito da 

pesquisa, sendo que é uma planta muito comum na região Norte do Brasil e bastante utilizada 

na culinária, principalmente no tradicional tacacá, que todos os amazonenses conhecem e que 

com a atual pandemia do Corona vírus ganhou mais uma finalidade.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas que ocorreram com pessoas de ambos 

os sexos, com idades entre 50 a 70 anos, sendo estas mais vulneráveis a doença. Foram dez 

entrevistados residentes nos três municípios do estado do Amazonas, citados anteriormente, 

com o objetivo de comparar o uso do jambu a partir da visão de moradores de diferentes 

localidades.  

Segundo Proetti (2017), o entendimento do funcionamento de um grupo social, 

resultante da pesquisa etnográfica, é fruto de pesquisa qualitativa. Nesse tipo de estudo, o 

trabalho de campo é o elemento-chave para a obtenção de conhecimentos. Assim, as 

entrevistas foram feitas de duas formas, presencial e virtual, onde as entrevistas presenciais 

foram feitas com pessoas residentes em Manaus, respeitando todos os protocolos de 
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segurança. Quanto às entrevistas nos municípios de Urucurituba e Barcelos estas foram 

realizadas por meio de telefone celular, através de chamadas de áudio e vídeo pelo aplicativo 

WhatsApp, com agendamento prévio, o que deu mais comodidade aos participantes da 

pesquisa.  

Utilizar-se da entrevista para obtenção de informação é buscar compreender a 

subjetividade do indivíduo por meio de seus depoimentos, pois se trata do modo como aquele 

sujeito observa, vivencia e analisa seu tempo histórico, seu momento, seu meio social etc.; é 

sempre um, entre muitos pontos de vista possíveis. É extrair daquilo que é subjetivo e pessoal 

do sujeito e pensarmos numa dimensão coletiva, nos permite compreender a lógica das 

relações que se estabelecem ou se estabeleceram no interior dos grupos sociais dos quais o 

entrevistado participa ou participou, em um determinado tempo e lugar (DUARTE, 2004). 

Desta forma, a caracterização do modo de uso do jambu em diferentes ambientes, necessitou 

de um estudo e de uma análise minuciosa, onde o registro e a interpretação dos dados 

coletados a partir de entrevistas demandavam a compreensão das razões, opiniões e 

motivações dos entrevistados frente à utilização do objeto investigado em relação à Covid-19. 

3. O FUTURO DAS PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZÔNIA 

O conhecimento tradicional na Amazônia, que vem especialmente dos povos 

indígenas e que atualmente nos dá rumos para o tratamento de diversas doenças a partir do 

uso de plantas medicinais, serve de ponto de partida para a ciência, podendo avançar em 

estudos de diversos segmentos que tenham como foco a caracterização dos efeitos clínicos e 

tóxicos dos fitoterápicos mais comumente utilizados pela população em geral. 

De acordo com Braga (2011), no Brasil a utilização das plantas pelos índios se 

associou ao conhecimento trazido pelos europeus colonizadores, permitindo o 

desenvolvimento da fitoterapia. A utilização das plantas medicinais que se iniciou de forma 

artesanal, com o aprofundamento dos estudos de suas técnicas, passou a requerer métodos e 

técnicas que permitissem o melhor aproveitamento das plantas. A metodologia moderna exige 

a associação de profissionais de diversas áreas, como biólogos, farmacologistas, químicos, 

bioquímicos, dentre outros, que contribuem com seus conhecimentos específicos para 

aumentar a qualidade das pesquisas. 

Pagani e Pilatti (2006) relatam que a tecnização é o processo pelo qual, à medida que 

progridem, as pessoas aprendem a explorar materiais inanimados num âmbito cada vez maior 
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para o uso da humanidade, tratando-os e os processando, na guerra e na paz, principalmente 

na expectativa de uma vida melhor.  

Denominados fitoterápicos, os medicamentos feitos de partes de plantas cujos 

princípios ativos não foram purificados, como chás, extratos e tinturas, segundo a ANVISA, 

quando usados devidamente, podem auxiliar no tratamento de várias doenças a ponto de, seu 

uso, ser recomendados pela Organização Mundial da Saúde. 

O avanço terapêutico dos FTM é grande, pelo fato de associarem o conhecimento 

popular ao desenvolvimento tecnológico nas diversas fases de industrialização, alicerçados 

em pesquisas inerentes. Os extratos obtidos de plantas medicinais devem preservar os 

diversos componentes ativos, se caracterizando em um fitocomplexo. Esta manutenção busca 

garantir a ação farmacológica específica da espécie vegetal, lembrando que o isolamento de 

princípios ativos não reproduz obrigatoriamente o efeito do fitocomplexo (KLEIN et al., 

2009). 

O Decreto n°.5813 de 22 de junho de 2006, dispõe sobre a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Brasil, 2006a), e proporciona à população brasileira o 

acesso seguro, bem como o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o 

uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional, ampliando as opções terapêuticas aos usuários, com garantia de acesso a plantas 

medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, na perspectiva da integralidade 

da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais (Brasil, 

2007b). 

Para estimular o desenvolvimento e consumo dos fitoterápicos o Decreto n°.5813 

(Brasil, 2006a) ainda incentiva o cultivo, a formação técnico-científica, a formação e 

capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e 

inovações em plantas medicinais e fitoterápicos, estabelecer estratégias de comunicação para 

a divulgação do setor de plantas medicinais e fitoterápicos. Para cumprir o proposto, 

promoverá a interação entre o setor público e a iniciativa privada, universidades, centros de 

pesquisa e organizações não governamentais na área de plantas medicinais e desenvolvimento 

de fitoterápicos (KLEIN et al., 2009). 

Alguns fatores explicam o crescimento do setor fitoterápico no Brasil e estes estão 

ligados aos interesses do consumidor, pois a população busca encontrar uma alternativa aos 

medicamentos sintéticos, o que resulta no respaldo que a ciência está oferecendo às drogas a 
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base de ervas, tendo a constatação de que a medicina popular de fato tem fundamento. O alto 

custo com remédios tradicionais faz com que muitas pessoas prefiram os fitoterápicos ou 

mesmo as plantas medicinais in natura porque possui baixo custo de aquisição, o que gera o 

desejo pelo desenvolvimento científico de seus benefícios. 

É, portanto, indispensável continuar o processo de formação de recursos humanos e 

lutar pelo estabelecimento de programas direcionados para a investigação científica e 

tecnológica na área, buscando soluções na privilegiada biodiversidade brasileira, através da 

descoberta e desenvolvimento de fitoterápicos genuinamente nacionais e que possam atender 

aos interesses da política de saúde para a fitoterapia (Simões & Schenkel, 2002; Brasil, 2004). 

4. O JAMBU E SUAS PROPRIEDADES MEDICINAIS 

O jambu (Spilanthes oleracea L.) é uma Asteraceae nativa da região amazônica, 

hortaliça herbácea perene, semi-ereta e de ramos decumbentes. As inflorescências são 

pequenas e amareladas, dispostas em capítulos. O consumo da espécie no estado do Pará é 

bastante difundido, compondo diversos pratos, como pato no tucupi e tacacá, sendo também 

muito utilizada em saladas. É também conhecido por agrião do Pará, agrião do Brasil, agrião 

do Norte, jabuaçu, erva maluca, jaburama, botão de ouro, entre outros (Coutinho et al., 2006). 

Assim, o uso do jambu, a partir de sua função alimentícia movimenta diariamente o setor 

culinário da região norte da Amazônia, pois é muito comum o consumo do tacacá em diversas 

cidades da região o que dá personalidade ao povo amazônica. 

Segundo Martins et al. (2012), além de muito utilizado na culinária, o jambu possui 

importância medicinal, por possuir princípios ativos como óleo essencial, saponinas, 

espilantinas, afinina, filoesterina, colina, triterpenóides e, principalmente, o espilantol. Além 

dessas propriedades, também é utilizado como matéria-prima em cosméticos antirrugas. As 

inflorescências quando mastigadas provocam sensação de dormência nos lábios e na língua. 

Para uso medicinal a planta muito conhecida por ser empregada como anestésico local, 

no combate a dor de dente, devido à presença de espilantol, principal responsável pela 

atividade anestésica da planta, sendo também utilizado em cremes dentais e gomas de mascar 

(REVILLA, 2002). O extrato de jambu, além de possuir ação analgésica, também é 

antiinflamatório, odontálgico e antiinfeccioso (ESTRELLA, 1995). 

 De acordo com Cardoso e Garcia (1997), o uso do jambu na medicina popular dá-se 

in natura, ou na forma de chás, xaropes e tinturas, preparados a partir das folhas ou flores da 

planta, ou em associação com outras plantas. Sua indicação contra anemia e escorbuto, pode 
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ser indício de que seja uma boa fonte de ferro e vitamina C. É empregada, ainda, contra 

dispepsia, cálculos da bexiga, problemas hepáticos e das vias respiratórias (tosse). Sua tintura 

é considerada eficaz contra doenças da boca e garganta. Outras indicações contemplam ação 

excitante, tônica, emenagoga, febrífuga, cicatrizante, antiespasmódica, afrodisíaca e narcótica 

(anestésica).  

O chá ou xarope das folhas é considerado útil contra tosses e problemas hepáticos (DI 

STASI; HIRUMA-LIMA, 2002.). Os extratos de Acmella (Spilanthes) também são efetivos 

contra parasitas da malária, especificamente formas espiroquetas, tanto como profilático 

quanto no tratamento do paroxismo malárico (B&T WORD SEEDS, 2010) No Amazonas, A. 

oleracea (S. acmella) tem sido usado para tuberculose por leigos (STOREY; SALEM, 1997). 

Prasad e Seenayva (2000) reportaram que A. oleracea (S. acmella) também possui excelente 

atividade antimicrobiana contra as bactérias (cocos) halofílicas vermelhas presentes na 

deterioração do peixe curtido em sal. 

Portanto, a planta possui um quantitativo expressivo de indicação tanto culinário 

quanto medicinal que só vem se fortalecendo com o aumento das pesquisas científicas em 

todo o Brasil. No entanto, é importante que o consumo e o uso do jambu para fins medicinais 

obedeça as orientações de uso e também que seja recomendado pelo médico ou pelo 

fitoterapeuta, e que não seja adotado como forma de substituição de um tratamento 

anteriormente indicado pelo médico.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas entrevistas realizadas com pessoas de Manaus, Barcelos e Urucurituba podemos 

notar que o jambu vem sendo bastante utilizado tanto para prevenir quanto para combater os 

sintomas da Covid-19 e os modos de preparo da erva variam muito de município para 

município. 

A maioria dos entrevistados relata que utilizavam o jambu, principalmente, para o 

preparo culinário e que quando utilizado para combater alguma doença era somente quando a 

mesma já manifestava os sintomas. Entretanto, com o avento da pandemia do Corona vírus os 

entrevistados disseram que passaram a utilizar o jambu, para fins medicinais, com mais 

frequência, ou seja, onde o uso era esporádico passou a ser semanal. 

Em Manaus, os entrevistados relatam que passaram a consumir o jambu, de forma 

medicinal, após notícias de que ele era capaz de aumentar a imunidade e assim favorecer a 

obtenção de mais vitamina C, sendo a prevenção uma das alegações feitas por estes 
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entrevistados para o uso da erva. Desta forma, os entrevistados de Manaus disseram que 

fazem o consumo da erva por meio de chás, onde o jambu é colocado em uma panela junto 

com o limão, o alho e meio litro de água, onde são fervidos por aproximadamente 10 minutos 

ou até que apresente bolhas e cheiro forte. Além disso, muitos relatam que compram em 

supermercados e feiras populares garrafinhas que já vem com uma mistura pronta que contém 

a erva junto com outros insumos medicinais, como casca de manga, hortelã, gengibre e mel, 

que pode ser guardado na geladeira por bastante tempo sem que se estrague e que também dá 

mais praticidade na hora de consumir.  

Em Urucurituba o jambu vem sendo usado de forma bastante regular, principalmente 

para aumentar a imunidade, pois destacam a necessidade se de prevenir o contágio por Corona 

vírus, assim como no caso de infecção, pois a planta serve para aliviar os sintomas de quem já 

está com a doença. Os entrevistados dessa localidade relatam que fazem uso chás e infusões 

com a erva. Segundo Vieira et al. (2016), a infusão consiste em verter água fervente sobre a 

planta medicinal fresca ou seca e, em seguida, tampar o recipiente por tempo determinado (de 

5 a 10 minutos, em repouso). O método é indicado para partes de drogas vegetais de 

consistência menos rígida tais como folhas, flores, caules finos, inflorescências e frutos, ou 

plantas aromáticas. 

Nas infusões relatadas pelos participantes de Urucurituba, o jambu é mergulhado em 

água fervente junto com pedaços de casca de árvores como a carapanaúba, a saracuramirá e a 

copaíba, neste processo a finalidade é extrair os princípios ativos dos insumos medicinais. 

Além disso, utilizam também os chás tradicionais de jambu com alho, limão e casca de 

laranja, postos em uma panela com água até que ferva, tampando bem após o cozimento e 

deixando repousar por, aproximadamente, dez minutos, por fim é necessário coar e beber 

ainda morno ou tomando uma xícara três vezes ao dia. 

Os moradores de Urucurituba afirmam que as receitas têm tratado todos os sintomas 

da doença e que irão continuar utilizando o jambu para combater a Covid-19, pois muitos 

ressaltam que com o aumento de casos na capital ficou mais difícil para os moradores do 

interior receber atendimento médico de forma adequada, pois muitos precisam se deslocar até 

Itacoatiara para se tratar da doença, mas que em casos mais graves a falta de leitos com UTI 

tanto em Itacoatiara quanto em Manaus tem acometido muitos pacientes que estão no interior. 

Pensando nessa dificuldade, alguns moradores de Urucurituba se organizaram e criaram ações 

populares que prepara as infusões e distribuem, em pequenas garrafas ou em recipientes 
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maiores, para os moradores que apresentem algum sintoma, com o intuído de prevenir a 

forma grave da doença. 

Em entrevista com pessoas que residem em Barcelos a motivação pelo uso da erva não 

é tão diferente de Urucurituba, pois o jambu vem sendo utilizado também para amenizar os 

sintomas de quem já está com a Covid-19, assim como em ocasiões após o contato com 

pessoas desconhecidas ou com suspeita de infecção pelo vírus. Desta forma, é feito o xarope 

caseiro, onde, as folhas e as flores de jambu são colocadas em um recipiente de vidro junto 

com rodelas de cebola, dentes de alho e mel, deixando em repouso por aproximadamente três 

dias. Os moradores relatam que este xarope tem a finalidade de melhorar a respiração, 

aliviando a sensação de cansaço e também a falta de ar, sintoma característico da Covid-19.  

De acordo com Vieira et al. (2016), o xarope é uma forma farmacêutica aquosa 

caracterizada por sua alta viscosidade, contendo elevada concentração de açúcares (sacarose) 

próxima a saturação (85%), os quais lhe conferem propriedades edulcorantes (capaz de 

conferir sabor doce) e conservantes. 

Grande parte dos entrevistados de Barcelos afirmam que buscam esse tipo de 

tratamento por estarem muito longe de Manaus e também por não possuírem recursos 

financeiros para se manterem na capital, assim como os problemas enfrentados pela busca por 

medicamentos receitados pelos médicos que nem sempre eram encontrados nos postos de 

saúde do município e que durante a pandemia funcionavam apenas para realizar o teste que 

detectava a doença, o que gera um custo a mais para a família.  

Portanto, os entrevistados de Manaus, de Urucurituba e de Barcelos que participaram 

desta pesquisa sempre buscam exaltar os conhecimentos adquiridos com seus “parentes” mais 

velhos, pois afirmam que eles sabem muito sobre os remédios caseiros e do poder das plantas 

medicinais e que estão passando estes conhecimentos para os seus filhos, com o intuito de 

preservar a cultura amazonense e o uso da medicina popular e que o uso do jambu os faz se 

sentir mais dispostos e com mais energia para enfrentar a doença.  

6. CONCLUSÃO 

Podemos perceber que o jambu vem sendo utilizado de diversas maneiras para 

combater ou prevenir a Covid-19, porém seu preparo sempre vem acompanhado de outros 

ingredientes, o que nos faz pensar que o jambu por si só não é capaz de suprir as expectativas 

dos entrevistados. Tanto na forma de chás, infusões ou xarope todos eles necessitam de 

ingredientes complementares para apresentar algum efeito.  
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O modo como o jambu é utilizado nos três municípios mostra a diversidade cultural da 

população amazonense que busca por meios diversos obter um mesmo propósito, ou seja, os 

chás, as infusões e os xaropes são feitos de formas diferentes, com insumos diferentes, mas 

possuem o mesmo objetivo que é o de prevenir e combater a Covid-19. Outo fator relevante 

observado durante a pesquisa é que o uso do jambu está geralmente relacionado ao aumento 

da imunidade e ao alívio dos sintomas respiratórios, sendo estes responsáveis pelo uso 

contínuo da erva durante a pandemia. 

É sabido que o jambu possui muitas propriedades medicinais, porém ainda não há um 

estudo específico na área científica comprovando a eficácia do Jambu no combate a Covid-19. No 

entanto, os entrevistados afirmam que a planta misturada com outros ingredientes naturais 

atende as suas expectativas quanto ao alívio dos sintomas e aumento da imunidade, o que nos 

faz pensar que se trata de uma questão mais voltada para a sensação de bem-estar psicológico 

e crença popular.  

O uso destes tratamentos caseiros é um reflexo de um sistema de saúde colapsado 

e que apresenta dificuldades tanto na admissão quanto no tratamento das pessoas que moram 

na capital e nos demais municípios do estado do Amazonas, visto que com o aumento de 

casos na capital, durante os picos da pandemia, deixou os moradores dos municípios mais 

distantes apreensivos quanto ao tratamento, caso apresentassem o quadro mais grave da 

doença, o que resultou em tratamentos alternativos, com base na medicina popular, onde os 

mais necessitados recorram a seus conhecimentos ancestrais sobre a natureza para se manter 

saudáveis e tratar os sintomas da Covid-19. 

Assim, a importância dos costumes tradicionais tem mostrado que os remédios 

caseiros, passados de geração para geração possuem um valor cultural muito forte, o que 

significa dizer que a utilização da erva, tanto na culinária quanto na medicina popular, é 

bastante apreciado no estado do Amazonas, porém é necessário estudos de aperfeiçoamento 

do uso da planta, por meio de investimentos em pesquisas científicas para o bem da 

população, principalmente em relação ao uso do jambu no contexto da pandemia. 

Portanto, o uso do jambu para o combate e prevenção da Covid-19 vem sendo 

frequentemente utilizado pelos amazonenses, tanto na capital Manaus como em municípios 

mais distantes que enfrentam dificuldades de locomoção e acesso aos serviços de saúde, 

mostrando que os conhecimentos tradicionais de seus antepassados ainda são bastante 

valorizados, mesmo que sem comprovação científica.  
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