




Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

 Biblioteca da INTEGRALIZE, (SC) Brasil

International Integralize Scientific. 2ª ed. Agosto/2021. Florianópolis - SC

Periodicidade Mensal
Texto em português

ISSN/2675-5203

1 - Ciências da Administraçao 6 - Ciências Sociais Aplicadas

2 - Ciências Biológicas 8 - Direito

3 - Ciências da Saúde 7 - Linguística, Letras e Arte

4 - Ciências Exatas e da Terra 9 - Tecnologia

5 - Ciências Humanas/ Educação 10 - Teologia



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Biblioteca da Integralize - SC – Brasil

Revista Tecnológica da INTEGRALIZE- Ed.2, n.01, 

Agosto/2021. Florianópolis-SC

PERIODICIDADE MENSAL

Texto em Português

ISSN/2675-5203

1. Ciências da Administraçao

2. Ciências Biológicas

3. Ciências da Saúde

4. Ciências Exatas e da Terra

5. Ciências Humanas/ Educação

6. Ciências Sociais Aplicadas

7. Direito

8. Linguística, Letras e Arte

9. Tecnologia

10.Teologia



EXPEDIENTE

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC

ISSN/2675-5203

É uma publicação mensal, editada pela INTEGRALIZE - Florianópolis - SC

Florianópolis-SC

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005.

Contato: (48) 99175-3510

https://www.integralize.online

Diretor Geral

Luan Trindade

Diretor Administrativo-Financeiro

Bruno Garcia Gonçalves

Diretor Acadêmico

Hélio Sales Rios

Editora-Chefe

Vanessa Sales

Conselho Editorial

Marcos Ferreira

Revisores

Hélio Sales Rios

Mac Janet Alves Lima

Diagramação

Balbino Júnior

Permitida a reprodução de pequenas partes dos artigos, desde que citada a fonte.

Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva de seus Autores.



CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS 
APPLIED SOCIAL
SCIENCES

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC
ISSN/2675-520



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 

 

 

SUMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

O JOVEM NA CONTEMPORANEIDADE NO CONTEXTO CAPITALISTA - Autora Milene Barbosa 

dos Santos……………………………………………………………………...…………….…………………………………….07 

THE YOUNG IN CONTEMPORARY IN THE CAPITALIST CONTEXT 

 

REFLEXÕES FILOSÓFICO-CIENTÍFICAS E EDUCACIONAIS: INTELIGÊNCIA HUMANA NA 

PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA FILOSÓFICA E MODERNA - Autores Elizeu Antônio de Assis e 

Saulo Sebastião de Souza…………………………………....……………………………...………………………..……17 

PHILOSOPHICAL-SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL REFLECTIONS: HUMAN INTELLIGENCE FROM THE 

PERSPECTIVE OF PHILOSOPHICAL AND MODERN PSYCHOLOGY 

 

O POVO DO CORAÇÃO AQUECIDO: A HISTÓRIA DO METODISMO NA CIDADE DE MANAUS-

AMAZONAS  - Autor Alcenir Seixas dos Santos…...……………………….................……………………...57 

THE PEOPLE WITH A WARM HEART: THE HISTORY OF METHODISM IN THE CITY OF MANAUS-

AMAZONAS 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E CIDADANIA - Autora Eliana Mary Bitencourt Bez Batti…...………….61 

DEMOCRATIC MANAGEMENT AND CITIZENSHIP 

 

ESPAÇO COLETIVO EM BUSCA PERMANENTE DA CIDADANIA - Autora Eliana Mary Bitencourt 

Bez Batti...……………………………………………………………………...………… ... ….………………………….…….78 

COLLECTIVE SPACE IN PERMANENT SEARCH FOR CITIZENSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 7 

O JOVEM NA CONTEMPORANEIDADE NO CONTEXTO CAPITALISTA 

THE YOUTH IN CONTEMPORANEITY IN THE CAPITALIST CONTEXT 

 

Milene Barbosa dos Santos 

milenebarbosa@hotmail.com 

 

DOS SANTOS, Milene Barbosa. O jovem na contemporaneidade no contexto capitalista. Revista 

International Integralize Scientific, Ed.02, n.2, p. 02-11, Agosto/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar informações pertinentes acerca da situação dos 

jovens que estão cada dia mais ligados ao bem estar, proporcionado pela tecnologia. O consumo 

surge como elemento demarcador desse universo juvenil, atuando na construção identitária dos 

jovens, ganhando dimensões significativas nos espaços de sociabilidade e orientando na 

formação dos grupos. Porém, esse consumo acaba por fomentar as desigualdades sociais e cria 

necessidades imaginárias que são associadas à felicidade e satisfação pessoal. Com base no 

capítulo[1] "O jovem como lata de lixo da indústria de consumo”, do livro “Sobre educação e 

juventude: Conversas com Ricardo Mazzeo” de Zygmunt Bauman em que retrata os atrativos 

para a juventude nesse contexto capitalista. Por meio da análise do texto e dos autores 

consultados, pode-se concluir que a sociedade de fato pode ser dita como consumerista, o que 

afeta diretamente os jovens, nos quesitos sociais e principalmente no concernente aos princípios 

da educação e ao que de fato ela se propõe. Ficou evidenciado que a sociedade atual, em especial 

os jovens vivem de aparência consumerista, e nesse ínterim relação de educação tem sido 

colocada como relação de consumo e não de ensino aprendizagem como deveria ser. 

Palavras Chave: Ensino, Consumo, Desigualdade Social, Educação. 

  

ABSTRACT 

This article aims to analyze pertinent information about the situation of young people who are 

increasingly connected to well-being, provided by technology. Consumption emerges as a 

demarcating element of this juvenile universe, acting in the indemnity construction of young 

people, gaining significant dimensions in spaces of sociability and guiding the formation of 

groups. However, this consumption ends up fostering social inequalities and creates imaginary 

needs that are associated with happiness and personal satisfaction. Based on chapter 9 “Young 

people as the garbage can of the consumer industry”, from the book “On education and youth: 

Conversations with Riccardo Mazzeo'' by Zygmunt Bauman, in which it portrays the attractions 

for youth in this capitalist context. Through the analysis of the text and the authors consulted, 

it can be concluded that society can in fact be said to be consumerist, which directly affects 

young people, in social matters and especially with regard to the principles of education and 

what it actually entails. It was evident that today's society, especially young people, live with a 

consumerist appearance, and in the meantime the relationship of education has been placed as 

a relationship of consumption and not of teaching and learning as it should be. 

Keywords: Teaching, Consumption, Social Inequality, Education. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

mailto:oacaldara2@gmail.com


 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 8 

A juventude é uma categoria social construída historicamente e se manifesta a partir da 

pluralidade de práticas culturais e de modos de vida que configuram a existência dos jovens em 

diferentes contextos sociais, geográficos e políticos. (WOLLZ E FERREIRA, 2013, P.4). 

Com base no senso comum, o jovem é notado como um ser de grande potencialidade 

para criar e resolver situações vindouras, com o intuito de colaborar com a sociedade que está 

sendo inserida, logo a dispensabilidade do jovem procede do descuido da responsabilidade dos 

adultos e Ricardo Mazzeo afirma que há muitos jovens que não respeitam absolutamente os 

adultos. 

Segundo Nunes (2007) os meios de comunicação ocupam grande parte do tempo físico 

e mental dos jovens, disputando lugares na socialização. Esses contextos de múltiplas lógicas 

tornam mais fracos os elos de obediência à família: de uma condição de força praticamente 

única na primeira infância, pouco a pouco ela perde espaço e chega aos tempos atuais com outro 

perfil. 

Colombo (2012, p.6) entende que a busca desenfreada por satisfação espelha-se à marca 

da cultura narcisista contemporânea, onde o “ser feliz” é indispensável, ainda que essa imagem 

de felicidade tenha um caráter apenas superficial. 

Souza (2013, p.187) descreve acerca do livro Sobre educação e juventude, que este é 

composto por 20 pequenos diálogos entre Riccardo Mazzeo, intelectual italiano e editor do 

Centro Studi Erickson e Zygmunt Bauman. Consiste em um diálogo rico em conteúdos, 

permeado por temas principais a juventude e educação, sob uma abordagem ampla e outros 

assuntos e inspirações. 

Com o passar do tempo, o consumismo torna-se presente na sociedade em que moramos, 

no qual o mesmo influencia maus costumes na juventude a partir do momento em querer 

comprar algo só para satisfazer ou obter algo parecido dos amigos/colegas. 

É notório observar mudanças no comportamento dos jovens em relação ao que estão ao 

seu redor “várias redes sociais”, principalmente as tecnologias que estão presentes no dia-a-dia 

dos jovens e deixaram de lado o contato físico para estarem com o contato virtual. 

Atualmente, os jovens estão manipulados pelos atrativos da internet, seja por: jogo “free 

fire”, Whatsapp, Facebook, Messenger, Instagram, telegrama entre outros meios que utilizam a 

internet para favorecer o seu bem estar naquele momento, mal sabendo que o hábito e a 

constância em estar na internet prejudicam o seu comportamento com os adultos em seu 

convívio domiciliar, escolar e social. 

 De acordo com Vidal e Moura (2013, p.5) a Internet, Messenger, Facebook, revistas 

segmentadas, programas de televisão, blogs e outros meios de comunicação povoam o cotidiano 

de muitos jovens no mundo inteiro. 

Em conformidade com Bauman (1988) há uma semelhança de consumo em nossa 

convivência, a partir do momento que é incentivado a adquirir e ter despesa no produto só para 

satisfazer suas vontades, e muitas das vezes é material supérfluo. 

A cultura líquido-moderna, não tem por finalidade a aquisição de conhecimento ou a 

prática da aprendizagem, Para Bauman (1988) a cultura líquida moderna, tem como objetivo 

principal o consumo exacerbado, vai na contramão destes conceitos mencionados e que outrora 

permeiam a sociedade. 
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A partir dessa vontade de estar adquirindo cada vez mais, os jovens tornam o público 

alvo determinante para o mercado, pois os mesmos colocam a disposição de ser explorado, pelo 

fato de fazerem o uso regular das redes sociais em seu dia-a-dia. 

A presente pesquisa tem a necessidade de verificar as dificuldades encontradas por 

professores, pais e alunos, na aplicabilidade do ensino remoto, tendo em vista a necessidade de 

se manter o ensino em tempos de pandemia. 

Para tanto, terá como metodologia um levantamento bibliográfico destas questões, tendo 

sua fundamentação esquematizada por partes, onde em um primeiro momento, será 

contemplada em especial a obra de Bauman (1988), e demais autores acerca da temática 

proposta, em um segundo momento serão evidenciadas as questões inerentes às relações de 

consumo pelos jovens e por fim questões relacionadas à educação e consumo. 

 

O JOVEM E A CULTURA DO VAZIO 

 

 Segundo Bauman (1998), partindo da premissa que se o consumo esboça medida de 

uma vida bem-sucedida, da decência humana e felicidade, os desejos humanos então foram 

todos liberados.  No entendimento de Colombo (2012, p.8) a ideia de Bauman (1988) não se 

resume apenas aqueles que por conta dessa ideia consumista acreditam que tenham a felicidade. 

Para ele, os excluídos desta, tida como sociedade consumerista, ou seja, os que não 

possuem meios suficientes à obtenção de seus desejos, são definidos nas palavras de Bauman 

de classes perigosas, ou criminosas, onde de acordo com o autor aos que não fazem parte da 

sociedade de consumo e não possuem condições para ter poder de consumo, são classificados 

como criminosos. 

A autora supracitada esclarece que a partir dessa definição de Bauman (1998) a estrutura 

social deixa de pautar-se em divisão de classe econômica para dividir-se entre um grupo de 

consumidores e não consumidores. 

De acordo com o que prega Max Weber (1967, p.41) a relação de dependência do 

consumismo leva a uma carga elevada de trabalho, o que acarreta menos tempo para o lazer, 

família e relações sociais. Na visão deste autor, a obtenção de bens ou serviços, a fim de 

satisfação das necessidades pessoais, bem como uma luta pelo lucro livre, dos limites impostos 

justamente por essa necessidade, consiste em meios de transformar a direção e forma da 

atividade econômica, denominado por Weber de “tradicionalismo econômico” 

Segundo entendimento de Campbell (2001, p.78) o valor de um produto ou de uma 

mercadoria consiste em um símbolo cultural de alguma importância, onde o consumidor, ao 

comprá-la e exibi-la O preço de uma mercadoria é claramente um símbolo cultural de alguma 

importância e, ao comprá-la e exibi-la incessantemente, difunde uma mensagem aos que o 

rodeiam de que pode ter determinado bem, que possui dinheiro, e que pode se dar ao luxo de 

comprar determinada mercadoria. No entanto, produtos e serviços possuem outros significados 

culturais, onde basicamente o fato de exibir a compra de determinada mercadoria tem sua 

origem justamente no desejo de transmitir essa mensagem. 

Nesse sentido Araújo et al (2019, p.301) esclarece que como dito anteriormente neste 

artigo o indivíduo adquire status social não pelo que é e sim pelo que ele possui. Isso leva muitas 

vezes o indivíduo a proceder de forma imprudente fazendo com que consuma além de suas 

possibilidades econômicas, não somente ao fim de satisfazer suas necessidades básicas, mas 
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sim, para que adquira certa identidade social, com a finalidade de que seja aceito em 

determinado grupo, o que claramente demonstra que a cultura atual e dominante é a do 

consumismo. 

Dentro de uma perspectiva crítica, principalmente partindo de uma abordagem marxista, 

que ao se estabelecer a propriedade privada, o ser humano foi sentindo a necessidade de obter 

cada vez mais riquezas, cada vez mais bens. Ao longo da história, o capitalismo se desenvolveu 

em suas fases, na primeira a fase comercial, em um segundo momento o capitalismo industrial. 

Seguido pelo capitalismo financeiro e por fim a globalização que pode ser percebida, nesta 

visão marxista, como estágio mais avançado do desenvolvimento do capitalismo. 

Partindo dessa premissa, observa-se que na visão de Karl Marx, a grande saga do 

capitalismo é sempre propor e impulsionar o indivíduo a consumir cada vez mais, entende-se 

que principalmente a partir da virada do século, que a sociedade entrou de cabeça na “sociedade 

de consumo”, o que significa dizer não ser mais motivado pela necessidade e sim pelo desejo, 

numa ideia de que o desejo é aquilo que é supérfluo, aquilo que pode ser da ordem do fetichismo 

da mercadoria, como aborda Marx. (Marx, 1992, p. 116). 

Conforme menciona Pinto (2014, p. 10) o momento atual é descrito como uma mudança 

de paradigmas, onde a sociedade tradicional é rapidamente substituída por uma cultura 

globalista, permeada de incertezas, flexibilidade e indeterminação. 

Ainda, de acordo com Pinto (2014, p.10) no concernente à juventude, existe uma 

preocupação relacionada à cultura globalista, tendo em vista a sociedade na qual a juventude 

atual está inserida. Isso porque a juventude está em fase de preparação para a vida adulta e 

acaba tendo muitos conflitos de valores em relação às situações que lhe exigem essa maturidade 

desta vida adulta. 

Esse meio social a qual o jovem está inserido influencia diretamente nas características 

de sua personalidade. E é nesse contexto que o processo de globalização torna-se responsável 

por modificar o foco destes jovens. 

Para Colombo (2012, p.9) a modernidade trouxe consigo a cultura do vazio que é 

representada pelo prazer e pelo poder. A sociedade está em constante modificação e sempre 

com novidades para o consumo, como carros, computadores, celulares, internet, etc. Isso ocorre 

em uma velocidade catastrófica, que acaba por instigar o ser humano ao consumismo ilimitado, 

sempre querendo mais e mais, caindo profundamente nas malhas do sistema consumerista onde 

não se obtém coisas pela necessidade ou precisão, e sim por vício imposto pela própria 

sociedade efêmera. 

A orientação da sociedade capitalista para o estímulo ao consumo sem controle parece 

construir um ideal de felicidade intrinsecamente atrelado ao dinheiro e à posse de bens (Rocha, 

2011, p.8). 

Seguindo este raciocínio, Pontes (2014, p.103) esclarece que essa sociedade, possui, 

conforme cita “ânsia consumista”, o foco do mercado são os jovens. Isso se dá porque os jovens 

estão inseridos em um conjunto social capaz de gerar novas frentes de exploração. 

A mídia e os veículos de comunicação não poupam esforços em adestrar e treinar os 

jovens a fazerem parte destas práticas de consumo. As amizades e relações sociais passam a ter 

caráter instantâneo e vão de acordo com o interesse momentâneo da aquisição de algo. 

Nesse sentido, Bauman (1998) entende que essa cultura, conforme menciona “a cultura 

líquido-moderna”, não tem por finalidade a aquisição de conhecimento ou a prática da 
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aprendizagem, Para ele a cultura líquido moderna, tem como objetivo principal o consumo 

exacerbado, vai à contramão destes conceitos mencionados e que outrora permeiam a 

sociedade. A cultura consumerista, globalista, ou líquida moderna incentiva a descontinuidade, 

o desengajamento e o esquecimento, tudo em favor da tal felicidade mencionada dignamente 

por Colombo (2012), que se resume ao poder e ao ter. 

Nas sociedades contemporâneas, o consumo e os modos de execução das formas de 

apropriação dos bens classificam e qualificam a posição social dos indivíduos no espaço social. 

Nesse sentido, a concepção de cidadão se confunde com a concepção de consumidor: quem não 

possui recursos para efetivar os atos de consumo sente-se excluído da estrutura social, alheio 

ao mundo dos direitos sociais e individuais, o que desemboca em uma redução da ideia de 

cidadania e também em uma vinculação de que a existência social depende da constante 

renovação dos bens (Canclini, 1999; Rocha, 2011). 

Para Pontes (2014, p.104) os meios de comunicação, as mídias, redes sociais, estimulam 

como uma avalanche a vontade de consumo, apelando também para a depravação de seus 

anúncios, sem filtro nenhum, estimulando todo e qualquer tipo de desejo que o indivíduo possa 

querer ter, seja decorrente de lembranças de infância até os produtos e serviços que são inerentes 

a prazeres sexuais.  Nos dizeres de Bauman (1988) “A depravação é a estratégia mais inteligente 

para a privação. [...] É uma técnica insidiosa que torna agradável a privação como nua e faz da 

servidão algo percebido e sendo do como liberdade de escolha”. 

Nesse sentido Vidal e Moura (2013, p.4) entendem que a mídia geralmente impõe o seu 

estereótipo de beleza, de educação, de cultura, de justiça etc. Essas influências da mídia são 

muitas vezes negativas, pois muitos indivíduos se esforçam e se submetem para serem 

enquadrados nos padrões impostos pela indústria cultural. A política, o esporte, a escola, a 

economia são atravessados e marcados pela influência dos meios de comunicação de massa. 

Devido aos avanços tecnológicos que fazem com as informações veiculam de forma rápida e 

real, o domínio da mídia cresce de forma exacerbada. 

De acordo com Santos e Grossi (2007, p.8) a mídia tem o poder de influenciar, inclusive, 

valores essenciais, como escolhas de vida, definição de felicidade e de como medir o seu 

próprio valor. Ela é uma das maiores reforçadoras dessas tendências seguidas pela massa 

populacional, tendo enorme eficácia, principalmente, em moldar comportamentos e ideais dos 

jovens. 

Colombo (2012, p.10) explana que esse consumo exacerbado por parte da sociedade 

afeta a formação psicossocial dos indivíduos, bem como gera novas modalidades de 

sensibilidades, sejam novos desejos, sentidos, sentimentos e inclusive a forma de perceberem 

o mundo e sociedade a qual pertencem. Onde as noções de felicidade estão intimamente ligadas 

ao poder, ao ter, ao consumir. 

De acordo com Melo (2010, p.11) o indivíduo é estimulado ao consumo para aparentar 

posição social. 

No entendimento do autor, aquele que deseja aparentar essa posição social deve vestir-

se de acordo com a moda, ter veículo, celular, enfim, ostentar objetos que determinem sua 

posição, de onde olha para o outro e externa sua condição de distinção. 

 Cabe ressaltar que, além disso, a juventude com o uso acelerado e sem controle das 

redes sociais favorece a busca de consumo propiciando o avanço capitalista. Dessa forma, os 

jovens transformaram-se em um alvo certo para o consumo, incitados, treinados pela internet e 
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por meio das várias redes sociais, através de suas escolhas e anseios de consumo que são 

manifestadas por meio desse incentivo. 

De acordo com Pereira e Gurski (2014, p.7) outro ponto que se destaca é o surgimento 

de uma sociedade aceleradamente tecnológica, que via de regra, é dominada pela juventude e 

que de certa forma exclui pais e professores, estes que não foram “formados para tal sociedade 

os ensinamentos de vida, e os valores para esses adultos foram enraizados em sua formação por 

conta da época diferenciada a qual cresceram”. Sua experiência como infantes e jovens que 

foram não são as mesmas que as novas gerações estão vivenciando. 

Os autores supramencionados definem isso como a "modernidade tardia", e esclarecem 

que “além de trazer desconcertantes mudanças de atitude, de fragmentar hábitos e valores, abriu 

um espaço abissal contra toda e qualquer condição precedente”. 

A partir desta evolução da sociedade, a exigência estabelecida pela moral capitalista 

requer mais tempo a fim de que os indivíduos que necessitam se adequar a ela, cito pais e 

professores, por exemplo, inevitavelmente levam mais tempo para adquirir conhecimentos 

necessários, bem como protagonizar sua condução. (PEREIRA, GURSKI, 2014, P. 9) 

No entanto, de acordo com Pereira e Gurski (2014, p.10) a tecnologia não é acessível a 

todos, onde por conta disso ocorre uma divisão de valores onde de um lado, há uma sociedade 

mais tecnológica e que fora desenvolvida pelo discurso capitalista e por outro lado aqueles 

considerados criminosos na visão de Bauman (1988), os menos abastados e que não tem acesso 

nem as tecnologias, nem aos prazeres aparentes que nela estão inseridos. 

De acordo com Souza (2013, p.188) no diálogo “O jovem como lata de lixo da indústria 

do consumo”, Bauman (1988) acusa o Estado de abrir mão da juventude, excluindo dessa forma 

a visão que a juventude é o futuro da nação. Ele entende dessa forma tendo em vista as falhas 

do Estado em investir em uma educação de qualidade. 

Conforme esclarece Pontes (2014, p.107) essa falta de investimento na Educação por 

parte do Estado e de acordo com os prognósticos da sociedade consumerista, aumenta 

significativamente o número de desqualificados, aos quais não atingem os padrões designados 

pelo mercado, onde os jovens se enquadram nesse bloco. 

A desigualdade de oportunidades educacionais leva uma parte da população dos jovens 

em especial à marginalização. No entendimento de Bauman (1988), o Estado é o responsável, 

uma vez que não investe em educação de qualidade, muito menos em educação em caráter 

uniforme, o que acaba por privilegiar entidades de ensino privadas, que não estão ao alcance de 

boa parte da juventude atual. 

Mazzeo e Bauman corroboram do mesmo entendimento que os altos índices de valores 

nas universidades desestimulam ou inviabilizam o acesso de jovens ao ensino superior. 

Mostrando que o consumo ou a lei de consumo imposta pela atual sociedade interfere 

negativamente na educação. 

  

 

 

 

A RELAÇÃO DE CONSUMO VERSUS EDUCAÇÃO NA JUVENTUDE 
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Mas, no que tange à educação, os desafios ainda são maiores. De acordo com Martins e 

Nogueira (2018, p. 1) o Ensino Superior parece apresentar alguns desafios quando observados 

comportamentos de alunos e professores no cotidiano escolar. Para a realização das práticas 

realizadas em ambiente escolar, são estabelecidas relações entre professores e alunos. Muitas 

vezes estas relações possuem efeito empático ou até mesmo conflituoso. 

No entendimento das supramencionadas autoras essas relações entre professores e 

alunos, em muitos casos estão permeadas pela visão de negociação de consumo, o que pode 

desencadear sensações de auto poder, no concernente ao controle de escolhas e até mesmo voz 

ativa. 

Martins e Nogueira (2018, p.9) partem do princípio que a relação de consumo que 

permeia o ensino superior, decorre do papel do professor como o prestador de serviço e o aluno 

o consumidor deste serviço, uma ideia infeliz, que esvazia de fato ao que a educação se propõe 

enquanto processo de construção do conhecimento, e que deve ser desenvolvida a partir de 

relações mais humanas e desprendida de qualquer interesse empresarial, por exemplo. 

Também, a promessa de dias melhores tornam os jovens em criados facultativos no 

contexto capitalista, pois quanto mais o ser humano estar acomodado em permanecer em 

determinada circunstância por certo tempo, faz com que o mesmo fique sendo explorado pelos 

avanços tecnológicos e consumistas. 

Ainda sobre o jovem na contemporaneidade no contexto capitalista, é evidente observar 

que a internet está presente no nosso cotidiano e é mencionada pela canção de Gilberto Gil, 

segundo o próprio diz “a gente vai ficando velho e o mundo vai ficando novo”. 

Denominada “Pela Internet 2“, com base na versão da música atualizada criada por 

(GIL, GILBERTO. 2018), em que cita redes sociais e demonstra a necessidade de acompanhar 

a evolução tecnológica para não ficar para trás, onde a mesma favorece para obter várias 

informações em tempo real sobre notícia, moda, política, esporte, pesquisa e dentre outros 

assuntos pertinentes a quem se interessar, pois basta um clique e consegue o que almeja tanto 

para fins significativos de conhecimentos ou não. 

Vale ressaltar também que a internet proporciona muito para a realização dos estudos 

nessa época atual de pandemia para as atividades remotas por meio de plataformas digitais, 

aulas online, videoaulas, chat class. e entre outros, no qual ambas são ferramentas de suma 

importância para ampliar novos olhares aos saberes e possibilitando a continuidade dos estudos. 

Ainda que parte da sociedade esteja habituada com o mundo virtual, no que tange à 

educação, os desafios são inúmeros, considerando a falta de recursos muitas vezes, acesso à 

internet limitados dentre outros. 

A ferramenta da internet a ser utilizada no ensino a distância, tem por objetivo a 

disponibilização dos conteúdos, por meio das diferentes formas de elaboração, bem como 

auxiliar diretamente na construção do conhecimento. 

No entendimento de Vidal e Moura (2013, p. 2) com a Influência da mídia no 

comportamento dos jovens, este se torna refém destes meios e com isso há uma mudança de 

postura, deixando de ser consumo e passando a virar consumismo, em que prevalece a vontade 

da mídia. 

Ainda, de acordo com Cardoso (2007, p.63), a evolução tecnológica trouxe para 

educação novas possibilidades de informação e conhecimento, ou seja, novos processos 

educacionais utilizando a multimídia como estratégia diferenciada na elaboração do conteúdo, 
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combinando e interligando com outras ferramentas didáticas (som, imagem, texto); permitindo 

novas possibilidades de ensinar pelo professor e aprender pelo aluno. 

Bauman, ao ser questionado sobre as possibilidades de os jovens encontrarem no futuro 

um novo comportamento, longe dos modismos atuais, é enfático e responde que “sim”. E então, 

acrescenta “Não nos esqueçamos de que toda maioria começou como uma pequenina, invisível 

e imperceptível minoria. E que mesmo os carvalhos centenários desenvolveram-se os pares de 

bolotas ridiculamente minúsculas” 

Por fim ressalta-se que a educação na visão de Bauman (1988) deixou de ser um 

passaporte para o futuro, em decorrência do consumo exacerbado da sociedade e em especial 

aos jovens, que refletem esse consumo nas questões inerentes da educação, uma vez que esta, 

não é destinada ao alcance de todos, e sim negligenciada pelo Estado. 

Cabe atentar-se ao fato que a responsabilidade do amanhã está na mão da juventude, e, 

por conseguinte a educação. Será que nesse contexto, pode a sociedade tão comprometida com 

a lógica do consumo, pode socorrer-se a tempo? 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por todo o exposto, pude concluir que a sociedade encontra-se em uma cadeia de 

consumo que adveio do poder e influências midiáticas, bem como a tecnologia. 

O que seria para facilitar as relações entre jovens, por conta das facilidades que a 

tecnologia detém, acaba por ser uma via de mão dupla, sendo utilizada para nortear 

comportamentos e definições de estilo de vida. 

Basicamente, você é o que você tem. Isso irradia para a área da educação onde o 

professor acaba assumindo papel de fornecedor de serviço e o aluno adquirente desse serviço, 

o que contraria em absoluto o que o ensino se destina. 

Posso concluir que se continuar dessa forma, haverá o enfraquecimento intelectual da 

sociedade como um todo. É necessário, que as tecnologias sejam utilizadas, sim, em favor da 

educação, e que o Estado permeie condições de fornecer a todos o ensino de forma igualitária, 

para que futuramente não seja essa sociedade juvenil ilustrada como desqualificada. 

Enfim, é preciso motivar os jovens para terem novos olhares e poderem traçar caminhos 

significativos a sua realidade pensando no futuro, pois é de suma importância formar sujeitos 

críticos, ativos e preparados para o mercado de trabalho, e no momento não é necessário de 

jovens apáticos e envolvidos no contexto capitalista. 

A trajetória é árdua, mas no momento atual a melhor opção é investir mais na educação 

para preparar os jovens para a vida social e não consumista. 

                          

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ARAÚJO, Diniz. Francisco Roberto & Estevam, Aparecida & Santos, Ivanaldo. (2019). 

Sociedade de Consumo: Uma Abordagem Reflexiva. (2019). Revista Expressão Católica. 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 15 

BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo/Zygmunt 

Bauman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2007.  

BORGATO, Joaquim Sérgio. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo. 

Série-Estudos - Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB Campo 

Grande, MS, n. 39, p. 313-317, jan./jun. 2015 

 CAMPBELL, C. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Tradução de Mauro 

Gama. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 

CARDOSO, G. A mídia na sociedade em rede. Rio de Janeiro: FGV, 2007 

 COLOMBO, Maristela. Modernidade: a construção do sujeito contemporâneo e a sociedade 

de consumo. Rev. bras. psicodrama,  São Paulo ,  v. 20, n. 1, p. 25-39, jun.  2012 

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & pid=S0104-

53932012000100004 & lng= pt\ nrm=iso>. acessos em  30  jul.  2021. 

BOCK, Ana Mercês Bahia. A adolescência como construção social: estudo sobre livros 

destinados a pais e educadores. Psicol. esc. educ.,  Campinas ,  v. 11, n. 1, p. 63-76, jun.  2007. 

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & pid=S1413-

85572007000100007 & lng= pt\ nrm=iso>. acessos em  30  jul.  2021. 

GIL, GILBERTO. Internet 2, 2018. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-

gil/pela-internet-2/ . Acesso em: 29 jul. 2021. 

MAX WEBER. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Trad. M. Irene de Q. F. 

Szmrecsányi e Tamás J. M. K. Szmrecsányi. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1967. 

MELO, P. B. A epidemia do consumo, o hedonismo e o dinheiro como distinção: o que a mídia 

tem a ver com isso? Recife: Terça Psi, Conselho Regional de Psicologia, 2009. 

MELO, Patrícia Bandeira de. ASSIS, Rodrigo Vieira de. Assis consumo e crime na juventude: 

a construção de um traçado teórico Artigos • Cad. CRH 27 (70) • Abr 2014 • 

https://doi.org/10.1590/S0103-49792014000100011 

MARTINS, Mariana Domitila Padovani. NOGUEIRA, Eliete Jussara. Relações Líquidas no 

Cotidiano do Ensino Superior: Uma análise das relações entre professores e alunos. IV COL 

EDUC e II CIEE 24 e 25 de Janeiro de 2018, Braga e Paredes de Coura, Portugal.  

NUNES, B. F. Consumo e identidade no meio juvenil: considerações a partir de uma área 

popular do Distrito Federal. Sociedade e Estado, Brasília, v. 22, n. 3, p. 647-678, 2007. 

PINTO, Eloisa Pereira. A modernidade e seus reflexos sobre a juventude 

contemporânea/Heloisa Pereira Pinto – Curitiba: UTP, 2014 – 100 p. Dissertação – Mestrado – 

Universidade Tuiuti do Paraná Curso de Ciências Humanas. 

https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/pela-internet-2/
https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/pela-internet-2/


 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 16 

PONTES. Matheus Mesquita Pontes. ZYGMUNT BAUMAN: SOBRE EDUCAÇÃO E 

JUVENTUDE NA SOCIEDADE DE CONSUMO. Emblemas - Revista da Unidade Acadêmica 

Especial de História e Ciências Sociais - UFG/CAC. 2014. 

PEREIRA, Marcelo Ricardo. GURSKI. Pereira Rose Gurski. A adolescência generalizada 

como efeito do discurso do capitalista e da adultez erodida. Artigo. 

SANTOS, A. M.; GROSSI, Patrícia Krieger. Infância comprada: hábitos de consumo na 

sociedade contemporânea. Revista Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 443-454, 

jul/dez, 2007. 

VIDAL, José Aparecido. Moura, Jeani Delgado Paschoal. A influência da mídia no 

Consumismo Entre Os Jovens. Artigo. 2013. Paraná. Disponível em : 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/20

13_uel_geo_artigo_jose_aparecido_vidal.pdf. Acesso em 29 jul. 2021. 

WOLLZ. Larissa Escarce Bento. FERREIRA, Francisco Romão. Juventude no campo: 

problematizando a construção da identidade no contexto da sociedade do consumo. 

Conhecimento & Diversidade, Niterói, n. 10, p. 63–72 jul./dez. 2013 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de José Marcos Mariani 

de Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 17 

REFLEXÕES FILOSÓFICO-CIENTÍFICAS E EDUCACIONAIS: Inteligência humana 

na perspectiva da psicologia filosófica e moderna 

PHILOSOPHICAL-SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL REFLECTIONS: Human 

intelligence from the perspective of philosophical and modern psychology 

 

 Elizeu Antonio de Assis 

http://lattes.cnpq.br/1779946587147878 

adoniranleite82@gmail.com 

Saulo Sebastião de Souza 

http://lattes.cnpq.br/1779946587147878 

adoniranleite82@gmail.com 

 

 

ASSIS, Eliseu Antônio. SOUZA, Saulo Sebastião de. Reflexões filosófico-científicas e educacionais: 

Inteligência humana na perspectiva da psicologia filosófica e moderna. Revista International  

Integralize Scientific, Ed.02, n.2, p. 12-34, Agosto/2021. ISSN/2675-520 

 

RESUMO  

A “Inteligência” é o tema, e a identificação da Razão (Lógos, “Ratio”) como inteligência, 

paradigma ancestral da Psicologia Filosófica, o centro da discussão. A “inteligência 

experimental”, empiricamente trabalhada, ao lado dos trabalhos psicopedagógicos, cria a 

Psicologia enquanto ciência particular, com construções teóricas e experimentais próprias, 

independente da “ciência filosófica”. A racionalidade é a mãe do saber ocidental, edificado a 

partir da relação de sua relação com a inteligência, atravessou, inseparavelmente, séculos de 

ligação antropológica, psicológica e ontológica até o advento da Psicologia Moderna (séculos 

XIX e XX): saber complexo, “dialeticamente dividido”, empírica (ciência moderna) e 

teoricamente (filosofia, ciências humanas). À compreensão e análise da temática o artigo 

abordará questões relacionadas à história da medicina, particularmente da psicoterapia, 

responsáveis direta ou indiretamente à criação de uma ciência psíquica científico-experimental. 

Compara, crítica e dialeticamente, alguns “conceitos de inteligência dessemelhantes”, o 

behaviorismo e a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, por exemplo. Propõe-

se também um “desafio epistemológico”: A separação da psicologia da Filosofia não é absoluta, 

nunca será plena, deste modo, sua separação e independência da filosofia é incompleta, parcial 

e relativa? 

Palavras-chaves: inteligência, razão, filosofia, ciência, psicologia. 

 

ABSTRACT 

“Intelligence” is the theme, and the identification of Reason (Lógos, “Ratio”) as intelligence, 

an ancestral paradigm of Philosophical Psychology, the center of the discussion. The 

“experimental intelligence”, empirically worked, alongside the psycho pedagogical works, 

creates Psychology as a particular science, with its own theoretical and experimental 

constructions, independent of the “philosophical science”. Rationality is the mother of the 

Western saber, built from the relationship of its relationship with intelligence, inseparably 

traversed centuries of anthropological, psychological and ontological connections until the 

advent of Modern Psychology (19th and 20th centuries): complex saber, " dialectically 

http://lattes.cnpq.br/1779946587147878
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divided”, empirically (modern science) and theoretically (philosophy, humanities). To 

understand and analyze the theme, the article will address issues related to the history of 

medicine, particularly psychotherapy, directly or indirectly to the creation of a scientific-

experimental psychic science. It compares, critically and dialectically, some “implementing 

intelligence concepts”, behaviorism and Howard Gardner's theory of multiple intelligences, for 

example. An “epistemological challenge” is also proposed: Is the separation of psychology 

from philosophy not absolute, will it never be complete, thus, its separation and independence 

from philosophy is incomplete, partial and relative? 

Keywords: intelligence, reason, philosophy, science, psychology. 

 

INTRODUÇÃO 

A temática da pesquisa é a epistemologia da psicologia e o objeto a inteligência humana. 

A história da psicologia moderna ou científica é apresentada em alguns flashs, centrada 

principalmente no que se entende ao campo da psicoterapia (ou da análise, estudo e tratamento 

museológico das afecções de natureza psicológicas). A essência do artigo pode ser sintetizada 

em dois objetos-problemas: 1. Que tipo de “ciência” é a Psicologia: ciência empírica ou 

ciência humana? 2. O conceito de Inteligência é científico (ciência) ou racional (filosofia)? À 

complexidade da questão conclui-se, quase imediatamente, pela impossibilidade de obter, 

satisfatoriamente, a esta e a outras questões ligadas à psicologia, mesmo com todo o avanço 

científico de nossos dias, sem o concurso da filosofia, remetendo-se diretamente à 

epistemologia das ciências humanas. As duas problemáticas nos enviam a um problema 

ontológico ainda maior, a edificação, segura e insofismável, de  

“uma teoria epistemológica das ciências humanas, concluindo que elas são ou não 

ciências”. [...] Talvez seja mais interessante dirigirmo-nos a essas disciplinas (ciências 

empíricas e ciências humanas
1
) que se consideram a si mesmas como ciências, a fim 

de lhes perguntar, em nome de que, ou de que critérios elas podem afirmar-se ciências, 

em que elas se baseiam para proporem a funcionarem como disciplinas científicas; o 

que elas entendem por ciência; como se aproximam ou se distanciam de um conceito 

de ciência (JAPIASSU, 1982, p. 17).  

Até o século XVIII questões relativas a uma ciência psicológica eram exclusivamente 

filosóficas. O quadro se altera ao final do século XVIII, século XIX e, principalmente, XX, 

quando aparece a Psicologia científica (empírico-humanista). As questões psicológicas, 

portanto, antes dos séculos XIX  e não eram tratadas em contexto próprio, mas como uma 

parte de um grande e diversificado sistema (GARDNER, 1999). 

Seu objeto, no entanto, é de difícil percepção, mensuração, observação ou recorte 

experimental/laboratorial, assemelhado ao das ciências humanas e sociais, faz da psicologia 

uma “ciência intermediária”, experimental e subjetiva (teórica e prática). É experimental porque 

tem raízes teóricas e práticas passíveis de verificação e experimentação, trabalho este iniciado 

com Wilhelm Woolf. Apesar do esforço de sistematização positiva, muitas questões tratadas 

pela psicologia dependem ou se enriquecem com a contribuição de outras ciências e saberes, 

objetivos ou subjetivos. É o caso da antropologia, história, sociologia, pedagogia, e, claro, da 

filosofia. Na filosofia sistemática antiga (Platão e Aristóteles) e medieval a psicologia era a 

 
1 Nota nossa. 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 19 

ciência da alma2
 (psyché, alma), saber voltado à essência do ser, do pensamento, da razão. Na 

Idade Moderna permanece como ciência da alma, embora já procurando “atingir a objetividade 

e formular leis que estabelecem relações invariáveis entre os fenômenos''. Pretende ser, em 

nossos dias, uma disciplina positiva e experimental” (RUSS, 1994, p. 236). 

Os trabalhos psicológicos científicos da hodierna Psicologia, de forma sistemática e 

autoconsciente, ao utilizar do campo de estudo e de pesquisa experimental (método científico), 

se tornou um saber (ciência) independente e próprio, separando-se da especulação filosófica, 

que esteve vinculada por séculos. 

 

Deve ter começado em 1879, quando Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório 

dedicado exclusivamente à investigação psicológica em Leipzig. Outros importantes 

precoces contribuintes para o campo incluem Hermann Ebbinghaus [um pioneiro em 

estudos sobre a memória]. William James [o pai do pragmatismo americano 

psicologia], e Ivan Pavlov [que desenvolveu os processos associados com 

condicionamento clássico] (www.redepsicologia.com/historia-da-psicologia – 

acessado em 12/03/2021). 

A psicologia experimental não se origina de um único campo, como outras ciências, 

mas de múltiplos campos do saber humano, sociedade, educação, psicoterapia, por exemplo. A 

psicoterapia é a mais antiga, conhecida e destacada, pelo maior envolvimento emocional e 

intelectual. Aparece nas primeiras elucubrações humanas, relacionadas à magia, ao sagrado, à 

religião, ao mito. Não será, portanto, sem razão admitir, ainda que inconscientemente, na 

psicologia certo ar de “mistério”, magia, religiosidade, etc. principalmente àquelas pessoas 

desprovidas de maior conhecimento, informação ou conhecimento mais específico a esse 

cativante campo do saber humano. Muitos séculos se passaram para que a razão e a ciência 

assumissem definitivamente seu controle, afastando-a das crendices. 

O tratamento psicológico tem a anciania da história humana, se entendido como a 

prática de colocar o cliente no estado de espírito, que mais lhe favorece a recuperação. 

Nestes termos, deve constituir o mais vetusto processo terapêutico, dependente, em 

muito, da personalidade do físico que era, via de regra, sacerdote, instrumento divino 

do poder de cura, que exercia. Sobressai o indivíduo, mestre-fautor dono da sabedoria 

e perito na arte, o qual, pela relação privilegiada com o enfermo, o “in-firmus”, o não 

não-firme, o reconduz à firmeza, isto é à sanidade (EDELWEISS, 1991, p. 18).  

Não será difícil observar elaborações objetivas na psicologia moderna, que além do 

campo psíquico abstrato, como o fez Aristóteles em De Anima, voltou-se também para o estudo 

sistemático, anátomo-fisiológico do sistema nervoso, a expensas da psiquiatria, neurologia e 

neurociência, à compreensão do organismo mental. Entretanto, ao invés de dirigir 

exclusivamente à subjetividade, essas ciências lançaram também luzes no funcionamento do 

cérebro (a “sede moderna da alma”). Pesquisas demonstraram que os neurônios, além das 

atividades convencionais de sensibilidade e motricidade (controle dos batimentos cardíacos, 

tônus muscular esquelético ou movimento peristáltico intestinal), apresentavam também 

funções inerentes ao psiquismo humano, os “neurotransmissores do humor”, exemplo da 

serotonina. Estas e outras aminas cerebrais, caso da endorfina, dopamina e ocitocina, que 

respondem por significativas funções psíquicas, agindo diretamente no humor (calma, 

tranquilidade, alegria, prazer...). A natureza neurofisiológica e neuroquímica dessas funções dá 

 
2 Consequentemente, atrelava-se à filosofia, à religião e a outros saberes, comprometendo assim sua autonomia. 
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uma consistência objetiva, orgânico-corporal, não mais puramente subjetiva, objeto anímico 

exclusivo, como nos tempos da psicologia filosófica. 

Todavia, apesar de todos esses achados experimentais o objeto da psicologia é preenchido em 

sua maioria por constructos teóricos, que a aproximam da filosofia, pela contínua necessidade 

de discussão racional ou da vasta “dialetização”, caso da inteligência, objeto desta pesquisa. 

Trabalhar algumas questões relativas à psicologia genética, quando ainda era um 

saber/conhecimento, função, ramo ou ciência da Filosofia (Philosophia), a relação com o 

conhecimento psicológico pré-científico e a relação com a inteligência é o objetivo central. 

 

FORMULAÇÕES “PSICOLÓGICAS” NA ANTIGUIDADE FILOSOFIA GREGA 

PRÉ-SOCRÁTICA 

 

As primeiras especulações psicológicas, racionalmente dizendo, sem a submissão direta 

da religião e do mito têm origem na Filosofia grega (berço do saber formal ocidental), 

precisamente no período humanista, com Sócrates, Platão e principalmente Aristóteles. É 

possível, no entanto, perceber indícios de formulações psicológicas em Heráclito de Éfeso (504-

500? a.C.3), embora não fosse esse o foco de suas especulações, enquanto filósofo pré-socrático, 

um "physiologoi, ‘fisiólogo’, isso é, estudioso da physis” 4 (Aristóteles), primeiros filósofos 

gregos, cujo objeto de estudo era a natureza, physis (ABRÃO, s.d., p. 2). Ao falar de si, dos 

costumes, das práticas sociais, morais, políticas e religiosas, ou na crítica mordaz de seus 

concidadãos, podemos depreender no pensamento de Heráclito algumas preciosidades 

humanísticas como de natureza psicológica, ainda que não propositais ou incipientes. 

Se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos proclamar como felizes 

os Bois, quando encontram ervilhas para comer. / Os que procuram ouro, cavam em 

muita terra e pouco encontram. / Descemos e não descemos os mesmos rios; somos e 

não somos
5
. / O pensamento é comum a todos. / Eu me procurei a mim próprio

6
 (frag. 

4. 22, 49a, 113, 101, In: BORNHEIM, 1977, pp. 36, 37, 39 e 42). 

A primeira questão encerra uma polêmica ética e moral, com extensões psicológicas e 

metafísicas. O que é a “felicidade”, como e onde buscá-la? Encontra-se nos prazeres corporais 

ou intelectuais? Nesta vida ou “depois”? A psicologia empírica aprofundará a questão, porém 

gera novas e profundas questões, cuja natureza já não é mais exclusividade científica, mas 

filosófica. “A felicidade é uma atividade cerebral”, fenômeno de natureza subjetivo ou físico-

químico (biológico)? A felicidade é produto da “química cerebral”, mediada’ pelas sinapses, 

resultante de neurotransmissores, ou de processos hormonais7? Sua natureza não seria 

estritamente social, cultural, ideológica ou comportamentalista? Estas são algumas das questões 

 
3 Da mesma forma que a personalidade de Heráclito é de conflituosa, controvertida, havido como orgulhoso, misantropo, etc. 

a data de seu nascimento ou duração de vida é desconhecida senão controvertida, havendo dúvidas, por exemplo, a data de sua 

morte, ainda que aproximada como a de outros filósofos. O que sabemos ao certo é que foi um gênio da humanidade. 
4“ Natureza”, embora seja uma tradução limitada, pois à Grécia significa muito mais que o ambiente ou a “cosmologia física”. 
5 Neste famoso fragmento temos o cerne da polêmica com Parmênides acerca do ser e do vir a ser: a realidade física versus 

ideal. Porém, quando afirma que “somos e não somos”, seu pensamento abandona o reino da objetividade, demandando às 

cogitações humanas. 
6 Os destaques em índico são nossos. 
7 A cargo da oxitocina (cognomina de “o hormônio da felicidade”) entre outras substâncias neuroquímicas? 
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que a “psicologia separada da filosofia” tenta responder. Evidencia-se, pois, nestas e outras 

polêmicas, quão tênues são as fronteiras da ciência psicológica e a filosofia. 

Heráclito criticou veementemente as pessoas que “vivem para comer”, invés de “comer 

para viver” 8 (crítica à moral dos costumes). Palavras reveladoras do grau de frustração e do 

quantum do desinteresse do filósofo pela vida, ou de seu “mau-gênio” (sua famosa misantropia: 

aversão ao homem, sociedade ou multidão)? Esta crítica deixa em aberto a possibilidade para 

futuras análises e estudos psicológicos, temática esta que à época ainda não era objeto de 

especulação filosófica, assim como à sociedade, política e conhecimento. “Os que procuram 

ouro [...] pouco encontram” (disse ele), pois são pessoas vazias e superficiais, sem consistência 

intelectual ou moral, que mudam de pensamentos e sentimentos como as estações do ano. 

Heráclito intui que a contínua mudança (devir) da vida tem reflexos na transitoriedade humana, 

como confirmaria a filosofia existencialista e a psicologia moderna, dois mil anos depois: 

“Descemos e não descemos os mesmos rios; somos e não somos”. Podemos inferir daí os 

“princípios (ou indícios) psicológicos” da filosofia pré-socrática?9 Neste momento a 

inteligência se desponta. Por causa dela, o homem, animal fraco e frágil, tornou-se um ser forte 

e poderosíssimo. “Somos e não somos” (relatividade humana), merece reflexão especial. 

Segundo a psicologia existencial de Sartre o homem é um animal incompleto, inseguro, 

transitório, poroso e fissurado (incompletude), dividido pela realidade natural, ser em si, e ideal 

(psicológica, anímica), ser para si, em permanente busca de si, de liberdade e autonomia. 

Impotente diante das coisas, consequentemente, se lhe instaura a angústia existencial 

(contingência frente às vicissitudes da vida e impotência diante da morte). “O homem é o 

projeto que elege a si mesmo; [...] condenado a ser livre; [...] há uma universalidade no homem; 

porém, ela não é dada, ela é permanentemente construída” (SARTRE, 1987, 6, 16 p.). 

Alguns fragmentos10 de Heráclito são incomparáveis, verdadeiras “pinturas 

antropológicas”, de profundidade psicológica admirável. “Não seria melhor para os homens, se 

lhes acontecesse tudo o que desejam” (frag. 110). Não fala como psicólogo moderno? Se os 

homens tudo conseguissem e sem esforços, “faltar-lhes-ia o gáudio da conquista”, a depressão 

e desânimo por consequências seriam suas eternas companhias, perdendo a oportunidade do 

crescimento, de vencer obstáculos e encarar desafios. Estagnaram. O estímulo negativo, a 

exemplo da dor, é um precioso instrumento de crescimento e evolução. Sem problemas, 

certamente estaríamos ainda balançando nos galhos das árvores, como os outros primatas. 

Logo, inteligência é também sinônimo de superação de dificuldades (GARDNER, 1999): 

“conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la não nos ambientes isentos de estímulos 

estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes?” (CURY, 1999, p. 39). 

Como um crítico hodierno do sistema político-social, Heráclito zombava da hipocrisia, da 

covardia, do comodismo e da inércia política dos efésios. “É cansativo – diz ele – servir e 

obedecer aos mesmos [senhores]” (frag. 84b). “O povo deve lutar por suas leis como pelas 

 
8 Alvo da crítica de muitas religiões, da glutonaria, muito criticada no cristianismo, medieval, por exemplo, mas muito pouco 

praticada. 
9 Se perguntarmos a vestibulandos brasileiros se “estas palavras são de um filósofo, psicólogo ou “físico”, salvo os ligarem a 

frase à filosofia pré-socrática, dirão enfaticamente, que é de um psicólogo ou filósofo e não de um “físico. No 

entanto, Heráclito era um filósofo da natureza, um "physikos" (“físico”), grego/latim, e não um humanista, como 

Sócrates. 
10 Das obras dos filósofos pré-socráticos a maioria se perdeu, apenas partes de seus trabalhos. Daí a denominação de 

fragmentos.  
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muralhas” (44 e 12111). Logo, é necessário ter consciência da ação e reação, à transformação 

social e política . Não estariam nestas palavras os germens constitutivos da democracia ou da 

substância básica geradora de toda sedição à tirania (desafinação, Rousseau, Marx)? 

Analisar, psicológica e filosoficamente, alguns conceitos de inteligência, bem como levantar 

possíveis nascedouros da Psicologia, como ciência particular empírica, desvinculada da 

Filosofia, é alguns dos assuntos abordados neste capítulo proposto inicialmente como artigo.  

No entanto, fiel ao ofício filosófico deixa uma “provocação”, em forma de “desafio 

epistemológico”, sem a preocupação de “resposta”: “A separação da psicologia da Filosofia 

não é plena, nunca será absoluta, logo é uma separação relativa”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O que é Inteligência12? Estamos diante de um conceito rico, filosoficamente complexo, 

extensivo demais para caber numa única regra. A inteligência determinou o destino do homem 

em relação à natureza e aos animais. A inteligência engenhou a cultura e produziu a civilização, 

mudou o destino do homem, escreveu a história da Terra e dos povos. Erigiu nações, impérios, 

instituições, frutos diretos do conhecimento (gnosis). Pintou com beleza, graça e sensibilidade, 

o trabalho humano. Filosoficamente, os conceitos de inteligência estiveram associados por 

muito tempo ao discurso, à razão13 (Logos/Ratio), séculos XVII e XVIII (início e meio). 

A Filosofia, na humanista, antropológica, nascida com Sócrates (469/470-399 a.C.), é 

um estímulo permanente à inteligência crítica do homem grego. A partir da máxima de Delfos, 

adotada como lema de sua filosofia: "Conhece-te a ti mesmo”, Sócrates inaugura o 

conhecimento antropológico. Sócrates foi também o iniciador dos estudos psicológicos do qual 

se diz que ‘fez descer a filosofia do céu à terra’, pois chamou atenção para a observação interna 

do sujeito pelo próprio sujeito [introspecção]” (BONOW, 1967, p. 13). Isto porque os filósofos 

pré-socráticos não trataram do assunto. Platão, mesmo com o Fédon14O discurso da alma, 

todavia, não dedicou nenhuma obra específica sobre psicologia. Este feito coube a Aristóteles, 

que escreveu o De Anima, maior Tratado de Psicologia da Antigüidade, cuja autoridade foi 

incontestável na antiguidade, medievalidade, e grande parte da modernidade (do século 

XV/XVII). 

 

O tratado da alma de Aristóteles é a primeira investigação sistemática de questões 

sobre a natureza da alma e, portanto, o ponto de partida de uma discussão que dará 

origem posteriormente à psicologia. [402a] “O conhecimento é uma das coisas que 

consideramos boas e valiosas. [...] é justo considerarmos a investigação acerca da alma 

[psyché] como uma das formas mais elevadas de conhecimento” (MARCONDES, 

2003, p. 35). 

 
11 De acordo com Bornheim, pp.41, 38 e 43. 
12 Do latim intelligentia, intus légere, “ver dentro”, ato de “auto-iluminação”, “visão interior”, razão, inteligência, palavra 

criadora, saber. 
13 Pelo grego Logos, Ratione/Ratio: razão, inteligência, “palavra” (criadora), saber/conhecer, ciência/saber. 
14 O Fédon trata da morte e da sobrevivência da alma. A psicologia platônica liga-se à teoria das reminiscências. Ela diz que 

“não há aprendizagem”, mas “recordação” (a alma traz “saberes de outros tempos”, metempsicose). A psicologia está em 

Mênon e na República. 
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“Até o século XVII a psicologia conservou seu ou seu carácter de indagação transcendental da 

essência da alma ou razão” (1967, p. 13). Até então, a definição mais coerente de psicologia 

era “a ciência da alma ou ciência da razão“ (p. 13). Somente em 1690 o filósofo inglês John 

Locke (1632-1704) modificou a história, ao escrever o Tratado acerca do entendimento 

humano, primeiro estudo filosófico-psicológico de peso depois do De Anima. Locke é o filósofo 

símbolo da burguesia em ascensão, o grande arauto do liberalismo, econômico, político, social 

e educacional. Dele advêm as primeiras perspectivas a uma nova psicologia e pedagogia em 

bases científicas. Todavia, à parte os avanços da filosofia e psicologia lockiana “o entendimento 

da inteligência” continuou sem maiores novidades, confinado epistemologicamente à 

racionalidade filosófica (razão, intelecto, consciência, vontade, inteligência, capacidade de 

pensar, raciocinar, formar juízos15, etc.). A aplicação definitiva do método científico, indutivo-

experimental, observação e teorização, características da ciência moderna, em trabalhos de 

psicologia, aconteceria somente a partir dos séculos XVIII, particularmente nos séculos XIX e 

XX. 

A partir do século XX a psicologia vai redefinindo objetos, criando e consolidando 

paradigmas de psíquicos próprios, fora da filosofia, construindo assim sólidos conhecimentos 

cientificamente fundamentados. Mas como o conceito é de natureza teórica e não mero fato, a 

inteligência torna-se matéria à apreciação científica, sem perder o lastro filosófico. Que espécie 

de conceito a inteligência pertence, enquadra-se, é tarefa dos “estudiosos (filósofos/cientistas), 

esclarecer este equipamento conceitual obscuro do discurso cotidiano e proporcionar-nos 

conceitos destacados e substanciais de maior confiança” (GERK, 2008, slide 8). “A arte de 

pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos 

desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar” (CURY, 1999, p. 1). Cabe a Psicologia 

determinar o que é a inteligência, como se distribui e como se manifesta no ser humano. 

Apesar de a psicologia utilizar o método científico, o conceito de inteligência, 

entretanto, não tem a evidência ou a consistência (objetiva, empírica) do dado positivo, de 

mensuração e observação laboratorial, caso das ciências físico-matemáticas, químicas ou 

biológicas. Como não poderia ser diferente, é um tecido rico de idéias (eidos/ideia/idéia, 

grego/latim), de símbolos, imagens e linguagens. O fato dos conceitos de inteligência serem 

mais intelectuais que laboratoriais justificaria sua eterna ligação à filosofia, mesmo que numa 

discussão particular (objeto próprio, especializado) e não universal, amplo, substantivo, mas 

não essencial. 

 

FLUIDISMO E HIPNOTISMO: PRIMÓRDIOS DA PSICOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A Psicologia científica nasce nas últimas décadas do século XIX, em variadas frentes, 

teóricas e práticas. Consolida-se como ciência particular independente da Filosofia a partir da 

segunda metade do século XX ao importar o modelo e o método das ciências objetivo-

experimentais (empíricas, positivas), e das ciências humanas e sociais. A “psicologia possui 

um extenso campo passado (da psicologia filosófica de Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, 

Descartes, Espinosa, Locke, Hume, Kant16), mas uma história curta” (GARDNER, 1999, p. 71). 

 
15 Ligada diretamente à lógica e a metafísica/ontologia. 
16 Nota nossa. 
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A adoção do método científico (Descartes) nos trabalhos de psicologia é a responsável pelo 

nascimento da Psicologia Científica, em suas múltiplas funções e direções: psicologia social, 

psicoterapia, educacional, comportamental, etc. 

Das frentes geradoras da psicologia a psicoterapia é uma das mais importantes. Neste 

sentido, a história da psicologia confunde-se com a da hipnose. Aos fins do século XVIII entra 

em cena um personagem singular, o médico austríaco Franz Anton Mesmer (1733-1815), 

criador de um estranho processo terapêutico. Seu arsenal médico-terapêutico misturava o 

arsenal médico disponível à época, aliado à sugestão, gestos calculados e espetaculares, vestes 

extravagantes, práticas exóticas, misticismo, ocultismo, entre outras extravagâncias e 

excentricidades. Secundária-se, por outro lado, em antigas idéias da medicina vitalista antiga e 

medieval, onde saúde e doença resultam do equilíbrio e desequilíbrio de forças naturais ou 

ocultas (energia sutil, “fluidos”), encontrados nos quatro elementos: terra, água, ar e fogo, no 

corpo e no psiquismo humano. 

Acreditava que os homens, à semelhança dos astros, dos corpos físicos e biológicos, 

possuíam uma “energia circundante” (aura), espécie de invólucro presente em todas as coisas, 

semelhante ao que acontecia com o ímã. Esta é uma das razões de seu sistema chamar-se 

também “magnetismo animal”, pois, de acordo com sua doutrina, tanto o universo, o homem, 

os vegetais e os animais possuem essa aura (com cores e graus diferenciados). A falta ou o 

excesso de “fluido” (daí também fluidismo) causava as moléstias. Mesmer, controvérsias à 

parte, preparou os caminhos para o futuro tratamento psicoterapêutico das doenças mentais e 

psicossomáticas. Por extensão, a hipnose, tem uma importância capital ao surgimento da 

psicologia moderna (Freud, por exemplo). E o que tem a ver a hipnose com Mesmer? Muito 

simples. 

O hipnotismo moderno deriva diretamente de Mesmer. Foi ele, no fim do século 

XVIII, quem agitou o problema, quem o impôs à atenção pública, fazendo adeptos, 

suscitando exames acadêmicos e expondo, com ademanes um pouco charlatanismos, 

fatos e teorias de uma extravagância, que não podia deixar de impressionar os ânimos 

(FARIA, 1958, p. 41). 

Os trabalhos de Mesmer, se ovacionados pelo “público leigo”, sofrem a resistência da 

ortodoxia científica da época (para não dizer até hoje), além de outros segmentos da sociedade 

dos séculos XVIII (final) e XIX (início). Todavia, apesar das falhas, erros, acusações de toda 

sorte, particularmente de farsa e charlatanismo, abre os caminhos para o estudo científico da 

psique humana. O mesmerismo ou magnetismo animal tem fases e personagens singulares: 

curiosos, que vão de artistas de palco, místicos, prestidigitadores, padres, aventureiros e, 

finalmente, cientistas, médicos, da Europa e América, Ásia, etc. 

Inicialmente os trabalhos de Mesmer17 despertam frenesi, com um sucesso popular estrondoso. 

Posteriormente incontrolável furor nos médicos, comunidade científica, academia e religião, 

inicialmente em Viena. Vale lembrar, que a medicina da época não era “científica”, como hoje. 

Preconceitos, crendices e tratamentos esdrúxulos, como as sangrias, clisteres e os vomitórios, 

era quase indispensável. Ou seja, “adoecia” mais que “curava”, por isto o ciúme, a inveja e o 

despeito pelas “curas” do vienense. Seu prestígio oscilou entre a idolatria (pacientes, discípulos, 

amigos e o povo) ao ódio mortal (academia, médicos, intelectuais, etc.). As curas, no entanto, 

 
17 Doutor pela universidade de Viena, com a tese da “a influência dos astros, na cura das moléstias” (MEDEIROS E 

ALBUQUERQUE, s.d., p. 41), 
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dão-lhe fama e sucesso, abrindo as portas do paço imperial de Maria Tereza d’Áustria. O 

sucesso terapêutico do jovem médico, apesar da ferrenha oposição do “saber oficial e 

dominante”, crescente, dia após dia, trazia inveja, apreensão e medo àqueles tementes de perder 

suas polpudas remunerações. Alguns doentes recebiam uma pensão da imperatriz, caso de uma 

paciente curada pelo mesmerismo18. 

Na verdade, o que mais incomodava seus inimigos era o caráter espetaculoso e a 

espantosa popularidade de Mesmer. Assim, cautelosos e indiferentes no início passam à crítica 

demolidora, depois à perseguição ostensiva, recheadas de calúnias intestinas, urdiduras que iam 

da acusação de embuste a bruxaria, e, principalmente, charlatanismo, estigma que infelizmente 

acompanhou inclusive o hipnotismo. O hipnotismo, além de herdar os velhos problemas do 

fluidismo, teve ainda como agravante acusação de crime, atribuído à sua prática, motivos de ser 

visto até hoje com reservas pela comunidade médica. 

 

A notória popularidade das manifestações espetaculares, desde curas milagrosas até 

crimes, em especial, sexuais, colaborou para que tudo o que se referisse à hipnose se 

informasse do estigma de charlatanismo. [...] A discussão brota desde 1875 e, em 

1880, avoluma-se a onda de prós e contra nos meios científicos, em particular os 

médicos. Chegou a haver intervenções de autoridades, recursos à polícia e denúncias 

em juízo, resultantes em condenação (EDIWEISS, 1991, 10-11 pp.). 

Epistemologicamente as críticas acadêmicas e médicas centravam-se na ausência de 

bases científicas das teorias e práticas de Mesmer, fundamentadas na “influência dos astros na 

vida humana”. Mesmer, longe de possuir os conhecimentos psicológicos hodiernos desconhecia 

inclusive que a sugestão era o principal elemento de sucesso do mesmerismo. 

Por ignorância da natureza do verdadeiro estado hipnótico, Mesmer atribuía aos astros 

e aos metais aquilo que dependia exclusivamente de sua palavra e da capacidade de 

imaginação de cada paciente: ignorava qual fosse ele, agindo empiricamente, sem 

qualquer conhecimento da causa fisiológica. (1958, p. 9). 

A perseguição médica acaba vencendo, cassação do diploma de médico e expulsão da 

pátria, obrigando-o a demandar a Paris. Na cidade Luz a história de Viena se repete. Por outro 

lado, surgem novos discípulos e nova ovação popular. Novas discussões acontecem, dentro e 

fora da universidade. O magnetismo era o assunto do dia. Vira uma espécie de febre geral, nos 

meios acadêmicos, elegantes e populares da capital cultural européia. A academia e outros 

segmentos da sociedade, incluindo a religião, aguçam os ataques, perseguindo-o 

implacavelmente, tal qual ocorrera na Áustria, da crítica científica à pessoal. O destino vem 

repetir-se, levando-o, no entanto, à destruição total, profissional e pessoal. 

Após Mesmer, o mesmerismo evolui, especialmente após a inesperada descoberta de um de 

seus mais insignes discípulos, o Marquês de Puységur. Ao magnetizar um amigo, ordena-lhe: 

"Vitor durma”. Incontinente, o amigo cai em transe profundo, obedecendo-lhe todas as ordens, 

etc. Iniciava-se a fase do sonambulismo ou hipnotismo. Dois clérigos, o padre Gassner e o abade 

Faria, dão prosseguimento ao hipnotismo (1958). Este último, discípulo emérito de Puységur, 

apesar do tom “teatral de suas apresentações”, construiu as primeiras hipóteses científicas da 

hipnose, de valor inestimável ao futuro da psicologia experimental ou científica. Mostrou, por 

 
18 O pai, instigado pelos colegas médicos, despeitados do sucesso de Mesmer na corte, acabou provocando o “retorno” da 

doença (“nervosa”, “histérica”) da filha, o estopim da desgraça de Mesmer na Áustria. 
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exemplo, que “hipnose não era sinônimo de sono” (WEISSMANN, 1973, p. 31); elaborando 

também os primeiros testes de suscetibilidade, técnicas de relaxamento muscular, de indução 

hipnótica, etc. (1973).  

 

contribuiu poderosamente no desenvolvimento daquilo que, século e meio mais tarde, 

se chamaria de ‘hipnose acordada’. Foi o primeiro hipnotista na acepção científica da 

palavra. O primeiro a reconhecer o lado subjetivo do fenômeno em toda sua extensão. 

O primeiro a propagar que a hipnose se produzia e se explicava em função do "sujeito" 

e não era devido a nenhuma influência magnética do hipnotizador (idem, ibidem). 

Suas teorias já eram as atuais, despidas de toda ingerência mística ou sobrenaturalista. 

Nada de eflúvios misteriosos. Nada de forças invisíveis. Tudo uma questão de 

sugestão, psicológica ou pouco mais (idem, ibidem). 

A magnitude dos trabalhos do abade Faria (português de nascimento) acabam 

despertando o interesse de considerados cientistas, como Elliotson, Esdaile, Braid, Janet, 

Morsell, Forel, Bernheim e Liébeault. Porém, “magnetizadores leigos” são igualmente 

importantes nessa história. É o caso de La Fontaine19, partícipe ativo dos famosos experimentos 

hipno terapêuticos da Salpetriere, de Jean Martin Charcot, lumière da medicina neuropatológica 

e da psicoterapia (KROGER, 1965), mestre, por exemplo, de Freud. 

O hipnotismo é um fenômeno natural e universal. Portanto, não está restrito à pesquisa 

médica, à psicologia e aos espetáculos teatrais. Sua ampla, complexa e variada fenomenologia, 

no entanto, associa-se também a certos fenômenos místicos e paranormais (transes místicos, 

“memória extracerebral”, etc.). Estas características ou peculiaridades acabam por acarretar à 

hipnose uma “aura de mistério”, “ocultismo e misticismo”. Estas poderiam ser algumas das 

prováveis causas da crônica e obstinada resistência, até hoje sofrida pelo hipnotismo, nos meios 

acadêmicos, que lhe impede o merecido reconhecimento de ciência acima de qualquer suspeita. 

Importante corrente da psicologia surge consorciada com a pedagogia, como autêntica 

ciência da educação, voltada à construção, entendimento, análise e crítica do conhecimento, do 

ensino-aprendizagem, da relação professor-aluno, na seleção de alunos (onde aparecem os 

testes de inteligências), em técnicas de trabalho educacional (didática), das políticas 

educacionais e demais questões que envolvem a educação. A história da psicologia se confunde 

com a de outros saberes e ciências, a exemplo da medicina, caso da neuropatologia, estudos 

sobre a histeria, loucura, inteligência, pedagogia, psicanálise, etc. Outro lado da história da 

psicologia experimental, segundo Gardner 

 

começou formalmente nas últimas décadas do século XIX, quando as universidades 

ofereceram pela primeira vez cursos e diplomas em psicologia, foram instalados 

laboratórios experimentais, surgiram revistas e organizações psicológicas, e 

personagens como William James, nos estados Unidos, Ivan Pavlov, na Rússia, e 

Alfred Binet, na França, passaram a ser conhecidas como psicólogos [em vez de, 

respectivamente – e de modo aliterativo – como filósofos, fisiologistas e pedagogos] 

(GARDNER, 1999, p. 71). 

A educação, epistemologicamente dizendo, é talvez o mais importante elo da psicologia, 

uma das frentes mais importantes e fundamentais na história da psicologia. Deste, nasceram os 

“testes de inteligência”: medidas de atuação psíquica, levadas adiante nos primeiros lustros do 

 
19 La Fontaine utilizava a técnica da “fascinação ocular” (1973, p.37) para hipnotizar seus pacientes, fato que despertou a 

atenção de Braid, ajudando-o na criação da primeira teoria científica a respeito da hipnose.  
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século XX, por Binet, em 1905. Também são famosos os Laboratórios de Psicopedagogia de 

Claparède. Gradativamente, vão sendo construídos paradigmas cientificamente consistentes, 

que, psicopedagogicamente falando, ajudaram a mudar a história da educação de forma ativa. 

Acabou por diminuir, por exemplo, a exclusão de grupos humanos que há séculos lhes fora 

negado o acesso à educação, caso dos deficientes, que ao longo do século XX vão adquirindo 

o direito à educação, pela escola especial ou regular, pela integração e inclusão (SASSAKI, 

2006). 

PHILIPPE PINEL: IMPORTANTE VERTENTE À PSICOLOGIA CIENTÍFICA 

Como falar de inteligência sem falar do oposto, a “não inteligência”. Mas como veremos 

mais adiante, neurológica e psiquicamente, não existe pessoa “sem inteligência” ou com “pouca 

inteligência”. A questão não é simples. O problema não é da ordem quantitativa, mas 

qualitativa. Se não existe o negativo de inteligência, há uma antípoda à inteligência, que não é 

a ausência de inteligência, privação, falta, a famigerada “burrice”, mas uma “disfunção”, seu 

lado escuro, mórbido, a alienação mental. Não há como falar de inteligência – que é o estado 

de higidez psíquica – sem falar também da loucura, cuja história abre um importante viés na 

história da ciência moderna, da medicina e da psicologia experimental. 

Neste contexto aparece Philippe Pinel (1745-1826). Ser singular, diante de seu tempo, 

exemplo de vida dedicada à ciência, à cultura e ao ser humano. É dele a ideia de fazer da clínica 

uma orientação consciente e sistemática. Revolucionário, militante da Revolução Francesa. 

Pinel tinha raras qualidades: “generosidade incomum à sua época. Homem bondoso, cheio de 

atos caridosos para com os sofredores” (ÁLVARES, 2008, p. 1). Ficou historicamente 

conhecido como aquele que libertou os alienados, quebrando-lhes as correntes e lhes 

devolvendo a dignidade. Aquele “que os retirou das celas às quais estavam confinados há anos, 

deixando a sociedade e a classe médica estarrecida frente seus atos” (2008, p. 1). 

Foi diretor dos hospitais de Bicêtre na Salpêtrière (1793). Seu trabalho dá outro rumo 

à história das doenças mentais. Muda radicalmente os paradigmas psiquiátricos e 

psicológicos da alienação mental, ao identificar a loucura como uma neurose, uma 

“lesão na mente e não no cérebro” (2008). Descartando causas orgânicas ou sociais 

para as doenças mentais, coloca a loucura rigorosamente em parâmetros psicológicos 

(revolução extraordinária àquele tempo), revolucionando também o tratamento 

(físico, psicológico, social, pedagógico, medicamentoso, etc.). Além de fortalecer a 

psiquiatria, abre outra frente à futura psicologia (vide cap. 2.1). Tamanho sucesso, que 

“a questão dos “loucos” passa a ser um assunto médico-científico” (p. 1). Com isto 

“surgem correntes diferentes de pensamento com relação ao trato dos pacientes e à 

origem de seus males” (idem). 

Seu trabalho incomum e revolucionário despertou imediato interesse da comunidade 

médica e científica, gerando variadas práticas intervencionistas para o tratamento do paciente 

com alienação mental, dividindo, portanto, opiniões. Uma parte 

crê no tratamento “moral”, nas práticas psico-pedagógicas, nas teorias afetivas como 

mais importantes. Outra focaliza o tratamento físico, crendo ser a loucura um mau-

funcionamento do encéfalo. Para esta última, o ambiente dos manicômios, suas 

instalações, não são tão relevantes para o tratamento (UNICAMP, 2004, p. 2). 
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Entre outros feitos notáveis, elaborou uma classificação para as doenças mentais, fato este que 

constituiu extraordinário avanço da psiquiatria” (ÁLVARES, 2008, art. 4, p. 1). Sua visão, ao 

contrário do praticado até então, visivelmente psicológica, na prática, efetivaram os ideais da 

Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. 

A Psicologia, tendo em vista o momento em que as ciências físico-químicas e 

biológicas monopolizaram as atenções, adotou com a contribuição de Pinel, um 

modelo de cientificidade, inspirado no marco referencial Galileano-Baconiano, uma 

nova epistemologia e uma nova visão do homem que, em determinadas circunstâncias 

da vida e de sua conflitualidade, expressa o sofrimento humano através da mente e da 

alma (idem, p. 1). 

Pinel “elevou a categoria dos doentes, antes tratados como criminosos ou 

endemoniados, à condição de homo patines" (2008). Para ele, a doença mental era ocasionada 

por uma exposição excessiva a estresses sociais e psicológicos, e, em certa medida, a danos 

hereditários, sendo que tais enfermidades decorrem de alterações patológicas no cérebro” 

(2008, p. 1). Ao banir antigos tratamentos “tais como sangrias, vômitos, purgações e ventosas, 

preferindo terapias que incluíssem a aproximação e o contato amigável com o paciente” (p. 1), 

põe-se de novo em vanguarda, abrindo as portas à medicina moderna. O humanismo e o 

cientificismo se unem, por exemplo, ao prescrever “um programa de atividades ocupacionais, 

onde o tratamento digno e respeitoso foi a tônica” (p. 1).  

As obras científicas de Pinel trazem novas “luzes” principalmente para o século XX. Dotados 

de incrível caráter visionário, seus tratados serviram também de modelo e guia para uma nova 

mentalidade científica que se iniciava: 

Em sua primeira obra, Nosographie philosophique (1798) destinada à classificação 

das doenças, distinguiu várias psicoses e descreveu, dentre outros fenômenos, 

alucinações, isolamentos, e uma variedade de outros sintomas, o que lhe rendeu 

grande projeção. Seu principal livro, um dos clássicos da psiquiatria [...] (p. 1). 

CONCEITOS FILOSÓFICOS E PSICOLÓGICOS DE INTELIGÊNCIA 

 

Os conceitos de inteligência não são matéria consensual entre os especialistas: “conceito 

flexível e com muitos significados [...] uma das noções mais ilusórias e escorregadias” 

(RICHARDSON, 1991, p. 11). Aos educadores aconselha-se, portanto, muita cautela, porque 

é na escola que mais se utiliza o conceito e prático de inteligência, o teste de QI, de 

personalidade. Inteligência é a faculdade de “compreender, raciocinar e perceber, rapidez de 

aprendizagem, destreza mental; capacidade de compreender relações” (PENGUIN ENGLISH 

DICTIONARY, 1964, in GERK, 2007). 

Na perspectiva filosófica, inteligência (assemelhada à razão: capacidade de pensar 

racionalmente, lógica e sistematicamente, contrário do senso comum, dóxa), recebeu diferentes 

concepções, variadas acepções e diversos usos, que variava de filósofo para filósofo. 

O termo tem sido constantemente usado pelos filósofos em dúplice significado, isto 

é: 1º num significado genérico como faculdade de pensar em geral e 2º num 

significado específico como uma particular atividade de ou técnica do pensar. Neste 

segundo significado o termo tem sido entendido por sua vez em três maneiras 

diferentes, ou seja: a) como I. intuitivo: b) como I. objetivo: c) como I. compreendente 

ou inteligência (ABBAGNANO, 1982, 542-543 pp.). 
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A Psicologia, antes de ser experimental (século XX), era “ciência filosófica”, sem 

distinção de outros saberes inerentes à filosofia: gnosiologia (do grego gnosis, conhecimento), 

ética ou moral, educação, estética, metafísica, política, etc. Em Platão, por exemplo, a essência 

do pensamento está assentada na Teoria das Idéias (eidos, idéa, ideîn), a realidade 

suprassensível20. A alma é o centro de sua psicologia, o que há de mais elevado: “mediadora 

entre as idéias e o mundo sensível, à qual comunica o movimento e a vida” (...). Platão é 

considerado por alguns autores como um pampsiquista (CASTAGNOLA & PADOVANI, 

1981, p. 118). A psicologia platônica afirma que a natureza é racional. Na razão o homem realiza 

a sua "humanidade'': a ação racional realiza o sumo bem, que é, ao mesmo tempo, felicidade e 

virtude, (tendo no) corpo não um instrumento, mas um obstáculo” (1981, p. 119). Para Platão 

o homem tinha “três almas”, alma irascível (ímpeto), alma concupiscível (apetite) e a alma 

racional, sede da razão, inteligência. Buscar a virtude e vencer as paixões (herança socrática) 

via alma racional era o fim supremo da existência humana. 

No diálogo A República, Platão cria um reino utópico, com uma complexa hierarquia 

intelectual de divisão social e política, conforme o grau de inteligência. O mais “inteligente” 

seria o “rei filósofo”, o regente supremo. Platão transfere os privilégios aristocráticos para uma 

elite intelectual de filósofos, “intelectualmente superiores e diferenciados”. Inteligência  

 

é a “faculdade de pensar”. Platão de fato dá o nome de I. à atividade que pensa (Sof., 

248 e-249 a) e que portanto dá limites, ordem e denomina o pensamento o conjunto 

da ciência e da dianoia isto é, as atividades superiores da alma enquanto contrapostas 

à conjectura e à crença, reunidas sob o nome de opinião
21

 [Rep., VII, 534ª] 

(ABBAGNANO, 1982, p. 543). 

A filosofia de Aristóteles inverte o objeto da filosofia platônica (ser transcendente), do 

“céu para a terra” 22, o homem toma o lugar do divino, mas a alma é o centro da psicologia (ser 

imanente). ”O objeto geral da psicologia aristotélica é o mundo animado, isto é, o vivente, que 

tem por princípio a alma e se distingue essencialmente do mundo inorgânico [...] princípio da 

atividade” (1981, 129-130 pp.). A “alma é, por assim dizer, o primeiro princípio dos seres 

vivos” (Arist. 402ª, in Marcondes, 2006, p. 53). Aristóteles distingue também três formas de 

almas: alma vegetativa (animais), alma sensitiva (homem) e alma racional (ser pensante). Estas 

almas constituem o objeto da psicologia aristotélica. O homem aristotélico é uma unidade 

substancial de alma e corpo (1981). Sentir, perceber, pensar e analisar eram algumas das 

atividades que Aristóteles atribuía à alma. 

Na Idade Média a psicologia continua atrelada à filosofia. Em Santo Agostinho (354-430), além 

da filosofia a psicologia liga-se a teologia, explorando sua principal característica de estar 

voltada à alma, a deus, a moral (dialética do bem e do mal, influência maniqueísta), e a Deus: 

“A alma: superior ao corpo; é espiritual e imortal; sua união com o corpo é acidental e não 

substancial. Visão trinitariana: consciência, entendimento e vontade. A vontade tem supremacia 

sobre o intelecto” (SAYÃO, 1998, p. 35). Na Idade Moderna, Descartes, negando o 

conhecimento sensível (inatismo), coloca a intuição (inspirada por Deus) como a realidade 

 
20 “Representação mental de uma coisa concreta ou abstrata, imagem” (Aurélio Século XXI). 
21 Do grego doxa, opinião. 
22 Ou seja, da “terra para o céu”, como mostra o quadro renascentista de Rubens. Platão, caminhando ao lado de Aristóteles, 

aponta para o céu (Ouranos/Urano, grego e latim) e ele para a terra. Céu e natureza são os elementos de mestre e discípulo. 
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máxima do conhecimento. Da intuição, entretanto, “depende o processo discursivo, a dedução 

em geral... análise e síntese” (1981, p. 291). 

A psicologia empírica ultrapassa significativamente a filosofia nos conceitos de inteligência. 

Descobre também que o homem pode aprender a partir da experiência (e não somente da razão), 

sem desprezar também os sentimentos e a emoção; importante função para adaptar-se ao 

ambiente circundante. A cognição está associada a uma metacognição – compreensão e 

controle, pelas pessoas, de seus próprios processos de pensamento. Inteligência envolve 

portanto a percepção, a cognição, a interpretação, raciocínio, etc. (STERNBERG, 2003). Para 

Sternberg a inteligência pode ser desenvolvida e expandida pela própria experiência, individual 

e coletiva, rompendo assim com velhas idéias e práticas que pensavam a inteligência dentro 

numa visão imobilista, fechada, padronizada e única, a exemplo do behaviorismo. 

O behaviorismo, corrente psicológica do começo do século XX, sofre influência 

filosófica comportamentalista, muito importante no início dos primeiros trabalhos psicológicos 

sobre o conhecimento e da educação, tendo como destacados representantes (Watson, Watson, 

Pavlov e Betcherew), não consideravam por exemplo a possibilidade de crescimento do aluno, 

posto ser a inteligência inata, geneticamente imutável (GARDNER, 1999). Cabia apenas ao 

educador a restrita função de ampliar, reforçar e estimular o comportamento, ampliando ou 

melhorando o desempenho do mesmo (idem). O trabalho dos educadores consiste em promover 

elevados níveis de desempenho em todos os jovens” (1999, p. 75). Os behavioristas partiam de 

uma inteligência fixada naturalmente, evidenciada pelos testes de inteligência, daí a utilidade 

dos testes de QI23, e daqueles que “acreditam que a capacidade e os limites de um indivíduo são 

largamente fixados pela natureza” (idem). Pior que acreditar que os limites do sujeito são 

determinados e “fixados naturalmente” é aceitar que “não há muito que se possa fazer a respeito 

da inteligência dada a cada um” (ibidem). Vale o conselho da filosofia: “desconfiar, refletir, 

questionar” – “criticar” (de krysis, quebrar), problematizar: “Que é isto?” “Por quê?” 

Inteligência é a “capacidade de resolver problemas” e apresentar “soluções às questões 

humanas desafiantes” (WALTER/GARDNER, 1995). Inteligência é também a capacidade de 

se adaptar a realidades, circunstâncias problemáticas ou desafiadoras da vida (idem). Este 

conceito não é uma formulação racional puramente teórica, nem uma dedução filosófica. Não 

é também uma teoria abstrata, mas o resultado de experiências psicológicas comprovadas, de 

W Köller e N. Ladyguina-Kohts com chimpanzés, e na escola. Inteligência para Sternberg é 

uma “capacidade geral”, encontrada em variados níveis “encontrada em vários níveis e em 

todos os indivíduos. [...] chave para a resolução de problemas. [...] Esta capacidade pode ser 

medida confiavelmente com testes padronizados de papel e lápis, que, por sua vez, predizem o 

futuro acesso na escola” (idem, 1995, p. 20). 

Inteligência é uma capacidade geral, verificada em que a inteligência atinge vários 

níveis e em todos os indivíduos. [...] chave para a resolução de problemas. [...] Esta capacidade 

pode ser medida confiavelmente com testes padronizados de papel e lápis, que, por sua vez, 

predizem o futuro acesso na escola” (idem, 1995, p. 20). Trabalho científico e não dedução 

filosófica. 

 
23 O QI é a principal técnica científica para se aferir a inteligência, mas que não pode ser generalizado sem o devido rigor 

científico. 
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A inteligência é resultante de atos “inteligentes” 24 (1995), com participação direta na 

evolução e na adaptação da espécie humana. Inteligência é a capacidade de produzir “ações 

inteligentes” na forma de “artefatos de pesca e de caça, proteção do frio, conservação de 

alimentos, descoberta do fogo, da escrita, criação do comércio”, progresso, sucesso, etc. É a 

capacidade de criar e refazer projetos, e tomar atitudes diante da vida (psicologia da existência). 

Mas isto não depende necessariamente da razão, como acreditava, por exemplo, René 

Descartes, criador das bases filosóficas do método científico moderno. 

Robert Sternberg criou o conceito de inteligência plena. Segundo ele, desenvolver todas as 

potencialidades e corrigir as fraquezas é o que faz a diferença entre as pessoas comuns e as 

“bem-sucedidas”: “Ninguém é bom em tudo; portanto, todos precisam aprender a lidar com as 

fraquezas” (STERNBERG/GRIGORENKO, 2003, p. 20). Deste modo, ele completa e amplia 

o conceito relativo às outras teorias cognitivas a respeito da inteligência, fundadas nos antigos 

e ultrapassados paradigmas da inteligência convencional: 

 

Inteligência plena é o conjunto integrado das capacidades necessárias para o indivíduo 

obter sucesso na vida, independentemente de como o define, em seu contexto 

sociocultural. As pessoas são plenamente inteligentes quando reconhecem suas forças 

e aproveitam-nas ao máximo, ao mesmo tempo em que reconhecem suas fraquezas e 

descobrem maneiras de corrigi-las ou de compensá-las. As pessoas plenamente 

inteligentes se adaptam , modificam e selecionam ambientes por meio do emprego 

equilibrado das capacidades analíticas criativas e práticas 

(STERNBERG/GRIGORENKO, 2003, p, 16). 

A inteligência teve melhor avaliação na linha psicológica desenvolvimentista, que 

pensam a inteligência como uma “representação mental”. As pessoas produzem imagens, ideias 

e um variado número de linguagens mentais. Não são fantasias, mas elementos reais e 

importantes, “suscetíveis de estudo por cientistas e mudança de atitudes por parte dos 

educadores. Essas representações mudam – como função do amadurecimento, como 

consequência da experiência, como resultado de interações com outras representações” 

(GARDNER, 1995, in GERK, 2008, slide 4). Deste modo, a inteligência sai da pura 

especulação metafísica, adquirindo status de cientificidade, observável e mensurável. 

A psicologia moderna, sofrendo a influência da sociologia, passa a pensar o homem dentro dos 

processos sociais. A inteligência para Vygotsky nasceu dos processos de socialização em que 

passa a criança. Segundo ele toda função superior tem primeiro que aparecer no plano 

interpessoal, manifestando-se depois no intrapessoal, processo chamado de internalização, 

através da linguagem. Assim, a socialização é um aspecto fundamental de sua pedagogia. 

 

PARA ALÉM DO DETERMINISMO E INATISMO 

 

Trabalhos de inteligência de Gardner e Sternberg apresentam modelos explicativos para 

a diversidade humana, novas alternativas psicológicas para o conceito tradicional de 

“inteligência única”. Gardner inicialmente aponta sete tipos de inteligência: 1ª inteligência 

musical, 2ª inteligência corporal-cinestésica; 3ª inteligência lógico-matemática; 4ª inteligência 

linguística; 5ª inteligência espacial; 6ª inteligência interpessoal; 7ª inteligência intrapessoal. 

 
24  “Resolver problemas”, no entender da Psicologia, é a principal característica da inteligência humana, ontem e hoje. 
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A estas “oito inteligências” foram ainda aumentadas em mais quatro, perfazendo, até 2005, um 

total de “doze inteligências” (SASSAKI, 2006, p. 131). Estas formas de inteligência 

correspondem às diversas tendências materiais ou espirituais do ser humano. 

Mas ao contrário do ser bruto, não estando ‘manietado’ aos instintos (ganho de 

criatividade), perde sua natural proteção e amparo, caso da força, velocidade, 

agressividade, etc. que os instintos dotam determinados animais para ‘resolver 

problemas’ diários é neste sentido que a inteligência humana faz a diferença. Ademais, 

os problemas postos ao ser humano são de tal complexidade que ultrapassam a 

complexidade animal, exigindo de todos nós um repertório de capacidades para 

resolver diferentes tipos de problemas (1995, p. 29). 

Estas formas de inteligência interagem, interligam-se, associam-se ou se 

complementam, vinculando-se necessariamente a alguma região cerebral. A inteligência 

intrapessoal está associada à região pré-frontal do cérebro, a espacial no hemisfério esquerdo 

e a musical no direito, como também à aptidão à poesia. Comprometimento nestas áreas levam 

a perda ou a diminuição, quantitativa ou qualitativa dos tipos correspondentes de inteligência 

(1995). Estas descobertas científicas apontam, de certa maneira, para o conceito aristotélico de 

“potência da capacidade intelectual humana”, onde a inteligência, “por natureza”, estaria 

disponível a todos, menos os escravos e as mulheres, conforme os preconceitos da época, 

porque não possuírem vontade (própria): “capacidade de escolher seu destino”, pois ambos 

tinham um senhor. O escravo pertencia a seu proprietário, a mulher a seu marido. 

Ao contrário do ser bruto, o hominal, à revelia inatista dos instintos, precisa de 

“respostas rápidas” e “inteligentes” (1995), pois os problemas humanos são de tal magnitude 

que ultrapassam a simplicidade e o determinismo animal, exigindo “um repertório de 

capacidades” respondentes a diferentes situações e variados problemas. A inteligência 

intrapessoal está ligada à região pré-frontal do cérebro. Na inteligência espacial está presente o 

hemisfério esquerdo e o direito para a música, poesia (idem). A psicologia torna-se uma forte 

aliada da educação, mostrando, por exemplo, a importância do estímulo e da motivação. 

Sternberg e Gardner oferecem novas alternativas para a educação, em oposição ao 

determinismo behaviorista da escola tradicional. Inteligência plena, de Sternberg é o conjunto 

das capacidades de pensamento analítico, criativo e prático que aparecem em pessoas bem-

sucedidas, mas que estão disponíveis, através de treinamentos específicos as outras pessoas, 

inicialmente havidas como incapazes (2003). 

Com a teoria das inteligências múltiplas e da inteligência plena (GARDNER, 1995, 

STERNBERG, 2003) é possível apresentar versão mais adequada para a evolução das 

sociedades arcaicas. Nas tribos africanas que cultivam a caça coletiva, como outrora faziam 

seus ancestrais, podemos visualizar a inteligência trabalhando a favor do grupo. Um tem o faro 

fino, outro a visão e audição aguçada para perceber qualquer movimento ou som. Há o de mão 

firme, forte e certeira, para empunhar a lança. Outro a habilidade para atirar com o arco. Alguém 

desenvolveu a arte de perceber pegadas, sinais ou pistas deixadas pelas presas ou predadores, e 

assim por diante (GAIARSA, 1997). Cada um dá o melhor de sua inteligência para o grupo, 

aumentando em força, determinação, astúcia e eficiência o poder das caçadas e dos afazeres 

diários (idem). Esta prática não inviabiliza a espécie, não monopoliza ou individualiza este ou 

aquele. Ao contrário, amplia o crescimento do grupo em diversos campos, de acordo com as 

“inteligências” disponibilizadas. Essas habilidades são possíveis pela pluralidade e mobilidade 

intelectiva (Gardner), e desenvolvimento de novas habilidades (Sternberg). 
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Os indivíduos destacados no grupo de caça, mesmo com a disponibilidade genética para 

esta ou aquela função, a habilidade com a lança e o arco, por exemplo, tiveram de “desenvolver” 

ou “estimular” suas aptidões (Gardner). É certo pensar que na medida que os indivíduos 

‘promissores’ em determinados domínios forem eficientemente localizados, o conhecimento 

global do grupo avançará” (1995, pp. 31-32), abrindo possibilidades de progresso sem igual. 

Todavia, possuir capacidade intelectual complexa ou habilidades de natureza sensório-motor 

simples, capacidades inatas, não garante, per si, respectivas efetivações, sem esforço: 

educativo, treinamento, etc. Pessoas com facilidade de aprender idiomas estrangeiros, por 

exemplo, têm de passar por algum processo de aprendizagem, porque as línguas “não brotam 

espontaneamente do sujeito” (inatismo idealista platônico), mas como resposta ativa de trabalho 

para efetivar tendências ou desenvolver habilidades. 

Crê-se respondidas as questões epistemológicas formuladas no começo deste trabalho. 

Conclui-se, a título de reforço, que a Psicologia é, sem dúvida, uma Ciência particular 

independente da Filosofia, porém, recorrente continuamente à ciência mãe, porque seu objeto, 

a mente humana, é inseparável da subjetividade (campo privilegiado a filosofia). Não sendo ela 

uma ciência positiva plena (astronomia, física e química), posto também ligar-se às ciências 

sociais e humanas, pode-se rotulá-la como uma “ciência mista”; parte empírica, natural 

(positividades), parte teórica, social e humana (subjetividades). Este é um dos porquês da 

Filosofia estar sempre presente na mesma. A diferença fundamental entre a psicologia antiga, 

medieval, mesmo da moderna (psychologia philosophica), antes das transformações que 

tiveram lugar no século XIX e início do XX, e a psicologia científica, empirista, é que ela 

considerava a alma (psyche, mente) como a sede da vida e não do pensamento e da atividade 

psíquica, paradigma defendido pela psicologia científico-experimental, em outras palavras, 

causa e origem da inteligência. 

Assim posto, falta ainda apresentar reflexões críticas acerca de uma questão formulada: 

Conceitos reducionistas, exclusivistas, discriminativos e deterministas de inteligência podem 

ser usados como ideologia de dominação? Esta e outras questões serão tratadas adiante. 

 

JACOTOT E AS CRÍTICAS À IDEOLOGIA DA “INTELIGÊNCIA SUPERIOR” OU 

“PADRÃO” 

 

Jacotot foi iluminista, revolucionário francês, professor, pedagogo francês, crítico 

ferrenho do modelo educacional do século XVIII e início do século XIX. Condenava 

veementemente o excessivo poder colocado na pessoa do professor (dixit magister), dono do 

saber, detentor e transmissor absoluto do saber (norma culta), restando ao aluno mero papel de 

expectador: ouvinte passivo e esvaziado de qualquer significação pessoal inteligente. Deste 

modo, um ser sem vontade, desejo, criatividade, experiência ou cultura, a famosa tabula rasa 

de John Locke. Jacotot foi um crítico de ultra vanguarda à pedagogia da escola tradicional 

(pedagogia burguesa), que privilegiava a inteligência convencional – a inteligência analítica de 

Sternberg, e a inteligência lógico-matemática de Gardner – que não leva em consideração a 

diversidade, individualidade e a potencialidade do intelecto humano, tratando todo mundo 

como “iguais”, num mesmo padrão. 

Jacotot, afirmava que todas as civilizações valorizaram o critério de “inteligência”, 

dividindo a humanidade em duas categorias ou castas: “inteligentes” e “não inteligentes”, 
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pensamento desagregador, excludente, discriminatório, preconceituoso, responsável pela 

desigualdade. Não há pessoas “iguais”, “inteligentemente padronizadas”, mas “diferentes” 

(pensamento que tanto a filosofia quanto a psicologia contemporânea concordam).  

Cada aluno é uma um ser com qualidade e autonomia próprias que o professor deve descobrir, 

valorizar, para melhor desenvolver suas potencialidades, que se devidamente estimuladas e 

trabalhadas produziram frutos incalculáveis. Sua educação partia do aluno e não do professor 

(“mestre libertador”). Neste sentido, o pensamento pedagógico de Jacotot se aproxima de 

Sternberg. O maior problema da escola e da sociedade, à sua visão, era ratificar e transmitir a 

falsa idéia da existência de uma humanidade dividida intelectualmente25. Esta ideologia não 

considera as diferenças culturais, as experiências e as peculiaridades individuais. Os “amigos 

da igualdade não têm que instruir (impingir-lhe a cultura dominante, que é uma forma de 

dominação, sem valorizar sua cultura, inteligências26) o povo, para aproximá-lo da igualdade, 

eles têm que emancipar as inteligências” (RANCIÈRE, 2002, p. 11). Esta é uma prática comum 

na história da humanidade. 

Quando se sai do nível individual, para o coletivo, para os povos e nações, o critério da 

superioridade intelectual transfere-se para o conceito de “cultura superior”, a cultura do 

conquistador, como na colonização da América e da classe dominante (Mark/Engels). Cultura, 

resultado conjuntivo da inteligência humana, deve ser aqui entendida como a “inteligência geral 

de um povo ou cultura” sobre outra, considerada “inferior”. Neste sentido, segundo ele, todos 

os povos são inteligentes, não havendo cultura superior ou inferior (fato que a antropologia 

ratifica quase dois séculos depois). 

Esta ideologia está presente em muitos momentos da história. Mas a cultura grega era superior 

à de Roma. Mas a questão da “superioridade grega” não foi política, psicológica ou sociológica, 

mas cultural, pedagógica e filosófica. Roma era “mais inteligente” que a Grécia pela força de 

suas legiões, poderosas e vitoriosas, à Hélade. Todavia, no final acabou “cativada pelo gênio 

helênico” 27. Na prática, a “pedagogia” romana da “cultura superior” tinha como mestras as 

legiões e as cruzes.  

No período moderno, a ideologia da “cultura superior” (supervalorização da cultura e 

civilização ocidental), aconteceu com a colonização e neocolonialismo, da América, da África, 

da Ásia e Oceania. Leonardo Boff (A águia e a galinha) mostra como a ideologia da cultura, 

inteligência e educação européia, dita superior, aconteceu em Gana, antiga colônia portuguesa, 

que no século XIX passa para o domínio britânico (neocolonialismo inglês). 

 

 

 

A pretexto de combater a exportação de escravos para as Américas, a Inglaterra se 

apoderou desta colônia portuguesa. [...] Os colonizadores, para ocultar a violência de 

sua conquista, impiedosamente desmoralizam os colonizados. Afirmavam, por 

exemplo, que [...] eram seres inferiores, incultos e bárbaros. Por isto deveriam ser 

colonizados [...] e inseridos na dimensão do espírito universal (BOFF, 2000, p. 17). 

 
25 Jacotot criticava a padronização de uma única forma de inteligência (teoria da “igualdade”). Quem a possuía era incluído, 

do contrário estava fora, discriminado, excluído, marginalizado.  Hoje, seu mais famoso seguidor é o filósofo Jacques Rancière. 
26 Nota nossa e não de Rancière. 
27 Foi o que escreveu o poeta romano Ovídio. 
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Esta ideologia racista, discriminatória, preconceituosa, excludente e violenta, 

características do colonizador europeu, deixou sinistras marcas no Novo Mundo. Inicialmente 

os espanhóis28 Buscaram a cooperação dos nativos por interesses econômicos, de ouro, prata e 

pedras preciosas. Assenhoreares de informações privilegiadas, voltaram-se contra os indígenas, 

escravizando, pilhando, matando, matando, violentando suas mulheres, destruindo aldeias. Este 

comportamento, no entanto, não era nada novo, pois reproduzia, em outro tempo e lugar, os 

velhos padrões europeus de “colonizar pela desigualdade” (TODOROV, 1999), resumindo, em 

teoria e prática, os métodos colonialistas espanhóis em solos americanos (1999, BRANT, 

1991). Para justificar suas ações, fizeram com que os nativos "acreditarem" que eram seres 

“inferiores”, em cultura, arte, religião, educação, filosofia e ciência. “Os índios são 

automaticamente colocados como inferiores, pois são os espanhóis que decidem as regras do 

jogo” (1999, p. 177). Ao pretexto da suposta inferioridade intelectual e cultural dos índios, 

taxados de ignorantes, bárbaros ou criminosos, foram despejados sobre os índios toda sorte de 

violência, crueldade e desmandos, ainda que antagônicos aos reais valores cristãos. Esta prática 

estruturava-se na “filosofia da desigualdade” (“os fins justificavam os meios”). 

 

O desejo de enriquecer e a pulsão de domínio, essas duas formas de aspiração ao 

poder, sem dúvida nenhuma motivam o comportamento dos espanhóis; mas este 

também é condicionado pela idéia que fazem dos índios, segundo a qual estes lhes são 

inferiores, em outras palavras, estão a meio caminho entre os homens e os animais. 

Sem esta premissa essencial, a destruição não poderia ter ocorrido (1999, p. 175). 

Vale apenas dizer, finalizando, que se a humanidade, notadamente européia, não tivesse 

adotado a ideologia da “desigualdade e imutabilidade das inteligências”, não se justificaria, 

filosófica e psicologicamente, tamanha violência e estupidez29. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que todo educador consciente guarde o devido cuidado algumas questões devem 

ser pontuadas: 1ª Não existe uma “inteligência superior”, monolítica ou padrão, que enquadre 

todos os seres humanos, por determinismo genético, a exemplo, dos behavioristas e dos 

psicólogos do traço (1999), que pensavam a inteligência como um “traço predominantemente 

genético ou inato; que caracteriza uma única capacidade geral” (p. 75). 2º Existem diferentes 

padrões de inteligência; portanto múltiplas são as possibilidades, e não um só tipo. 3ª 

Inteligência não é mecanismo de produção ou reprodução em série, desconsiderando a 

individualidade. Tampouco são categorias imutáveis, permanentes. 4ª É preciso destruir os 

mitos da superioridade ou inferioridade intelectual humana. 5ª É preciso marcar o caráter de 

“relatividade do teste de QI ou de outros quaisquer” (GARDNER, 1999; EYSENCK, s.d.), 

principalmente quando aplicado em crianças, para rotular ou determinar lugares sociais ou 

escolares. 6ª Vale a pena lembrar que Binet considerou que os testes de inteligência “deviam 

 
28 Não foram apenas os espanhóis os arautos e praticantes da “filosofia da cultura superior” (combatida por Lá Casas e 

defendida por Sepúlveda). Portugueses, ingleses, franceses, holandeses, mais recentemente os americanos, etc. a empregaram 

com toda força. 
29 Recomendamos aos interessados pela questão que leiam as obras citadas, de Rancière e de Todorov, tirando suas próprias 

conclusões. 
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ser administrados de modo informal, e que a inteligência de qualquer criança podia ser 

melhorada através do treinamento sensitivo” (GARDNER, 1999, p. 74), confirmado por Sternberg. 7ª 

“Inteligência não é uma ‘coisa’, mas um conceito – da mesma forma que a gravitação ou calor 

são conceitos” (EYSENCK, p. 55). 8ª A inteligência é uma marca indelével, a maior identidade 

da espécie humana. Mas o homem não é apenas genético, cérebro, razão, “objetividade”, mas 

mente, cultura, saber, educação, história. 9ª Conceitos de inteligência não devem fundamentar 

ou justificar ações, para dividir, discriminar, excluir ou explorar o homem pelo próprio homem, 

homo homini lupus (T. Hobbes), mas promover a agregação, união, justiça, democracia, 

igualdade e paz. 10ª Na educação moderna é fundamental repensar os critérios de avaliação, 

atendo-se às novas orientações filosófico-científicas do momento. 11ª A avaliação hodierna 

deve ater-se às “inteligências individualizadas”, reavaliado ou refazendo, por exemplo, os testes 

de “lápis e papel”, porque “testam somente uma pequena proporção das capacidades 

intelectuais e muitas vezes beneficiam um determinado tipo de facilidades contextualizado” 

(1995, p. 34). 12ª As medidas de inteligência são conquistas estruturais importantes, 

instrumentos científicos valiosos, mas devem ser tomadas com cautela principalmente quando 

utilizadas na escola, porque a escola não deve dar lugar à exclusão, discriminação e segregação 

social, ao contrário, ambiente de cooperação e de autocrescimento. Ao uso discriminado destas 

medidas vale sempre lembrar que interesses diversos alteraram radicalmente a proposta inicial 

de Alfred Binet, quando criou, a pedido do governo francês, o primeiro “teste de inteligência”. 

Ou seja, qual o propósito inicial do teste, quando criado por Binet, como está sendo hoje 

utilizado; onde, como e porque está sendo aplicado (na escola ou fora da escola)? Esta questão 

deve ser central e norteadora: um problema epistemologicamente renovado e criticamente 

contínuo, de pesquisadores, psicólogos, professores, executivos, “clientes”, pais, empregadores 

e empregados, homens e mulheres. A este respeito vale lembrar novamente H. Gardner, quando 

fala das aplicações imediatas da maioria dos testes de inteligência aplicados na escola: 

Se acreditarmos que é mais provável que alunos inteligentes se beneficiem da escola, 

podemos criar um teste de inteligência. Aqueles alunos que se saírem bem no teste de 

inteligência terão a oportunidade de frequentar escolas, matricular-se em escolas com 

recursos especiais ou ser colocados em programas para “os talentosos”. Aqueles 

considerados menos inteligentes terão negadas essas oportunidades ou serão 

colocados numa trajetória inferior (GARDNER, 1999, p. 261). 

Não é o que comumente ocorre em nossos dias, não é esta a principal aplicação – 

principalmente quando da utilização neste mundo capitalista globalizado? Mas está mesmo 

certo, é justo, é de direito? Não se trata da utilização, nestes casos, de uma metodologia 

científica com propósitos ideológicos, excludentes, discriminadores, elitistas ou coisa assim? 

Voltemos novamente a Gardner: “A tarefa inicial de Binet de criar um teste decorreu do desejo 

por parte das autoridades francesas de identificar alunos que provavelmente teriam problemas 

de aprendizagem, presumivelmente para que esses alunos pudessem receber recursos 

adicionais” (idem, ib.). 

As críticas deste trabalho a algumas definições e medidas de Inteligência não 

desmerecem a cientificidade das escalas de Inteligência (QI) de Stanford-Binet ou a de 

Wechsler (Inteligência de Crianças), por exemplo. O objetivo central é de alertar os educadores 

que a utilização inadequada dos mesmos pode criar “papéis sociais” ou determinar “destaques 

negativos na maquinaria escolar” (“inteligente e burro”, “capaz e incapaz”, “retardado”, por 

exemplo). Ademais, não se trata de classificar coisas, mas pessoas. Mesmo porque a 
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Inteligência humana não pode ser medida ou considerada apenas sob os aspectos da Inteligência 

padrão, lógico-matemática ou lingüística (GARDNER, 1995), sem se abrir às outras 

inteligências, ou às múltiplas habilidades (GARDNER, 1995; STERNBERG, 2003). 

Importante lembrar, reforçando, que a “avaliação baseada em esses testes têm sofrido severas 

críticas” (RENZULLI, 2006, in GLAT, 2007, p. 175) nos dias atuais, principalmente quando 

restritas apenas à “medição”: “capacidade cognitiva da inteligência humana restrita ao âmbito 

da lógica matemática e da habilidade lingüística, sem se levar em consideração o universo 

cultural sócio-cultural” (2007, p. 173). A inteligência não é uma estrutura exclusivamente 

genética, mas, sobretudo, histórico-cultural. 

Vale destacar também que a psicologia moderna não se restringe ou se limita ao método 

científico aplicado às ciências físico-químicas, tampouco se confina aos estreitos modelos 

positivistas e neopositivistas de ciência experimental. A Psicologia, como uma “ciência mista”, 

epistemologicamente dizendo, ultrapassa em muito, exigindo ou despertando, portanto, 

profundas reflexões de natureza crítica, em variados âmbitos e situações, razão da Filosofia ser 

inseparável à Psicologia, ontem (quando ainda era uma disciplina/ciência da Filosofia) e hoje 

(separada, independente, ciência experimental). 

Ao professor cabe valorizar, desenvolver e estimular continuamente a “inteligência individual 

(1995, 2003) do aluno”, pois isto 

 

permite uma busca mais esclarecida de alternativas para as dificuldades. A avaliação 

das dificuldades pode predizer dificuldades que o aluno terá; além disso, pode sugerir 

rotas alternativas para objetivo educacional [aprender matemática através das relações 

espaciais; aprender música através de técnicas linguísticas] (1995, p. 33). 

Finalizando o trabalho, nunca é demais dizer que o aluno sempre deve ocupar o centro 

da atividade docente, o ensino o fundamento, localizado secularmente na escola, onde se 

adquire o saber formal, locus privilegiado para o processo de ensino-aprendizado, mas nunca o 

deve ser o fim, mas meio. Estes fatores devem ser tomados, portanto, como metodologia, 

bússola e coração, para se atingir o objetivo final, que sempre deverá centralizar-se no homem, 

à humanidade, nunca às convenções, aos interesses, tampouco às instituições humanas. 
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RESUMO 

Após o fim do Governo do PT (Partido dos Trabalhadores), voltamos a conviver com a 

possibilidade de termos as disciplinas de humanas, sobretudo Sociologia e Filosofia retiradas 

do currículo das escolas brasileiras, com isso desde o impeachment da Presidenta Dilma 

Rousseff e início do Governo Michel Temer vemos sucessivos ataques as disciplinas de 

humanas, e o governo agindo de forma a mostrar que essas disciplinas são perigosas para a 

nação. Atualmente, assim como no período do Estado Novo e do Regime Militar de 1964, o 

foco é posto na industrialização do país, e, portanto, os cursos profissionalizantes a nível médio 

são a proposta dos governos. O mesmo está acontecendo no Governo do Presidente Jair 

Bolsonaro. Este trabalho visa fazer uma resenha histórica das idas e vindas das disciplinas de 

Sociologia e Filosofia, os momentos em que se tornavam parte do currículo das escolas e os 

momentos e que eram excluídas ou postas em segundo plano, e mostrar o porquê Sociologia e 

Filosofia podem ser consideradas perigosas por parte dos Governantes, e de como estamos 

vivenciando uma nova revolução industrial, e por fim como a pandemia do Covid-19 surgida 

poderá afetar ainda mais a educação brasileira, quiçá do mundo. 

Palavras-chave: Educação. Filosofia. Sociologia. Governo. Humanas. Retrocesso. 

  

ABSTRACT 

After the end of the Pt Government (Workers' Party), we returned to live with the possibility of 

having the disciplines of humanities, especially Sociology and Philosophy removed from the 

curriculum of Brazilian schools, with this since the impeachment of President Dilma Rousseff 

and beginning of the Government Michel Temer we see successive attacks on the disciplines 

of humanities, and the government acting in a way to show that these disciplines are dangerous 

to the nation. Currently, as in the period of the Estado Novo and the Military Regime of 1964, 

the focus is on the industrialization of the country, and therefore, the vocational courses at the 

middle level are the proposal of governments. The same is happening in the government of 

President Jair Bolsonaro. This work aims to make a historical review of the comings and goings 

of the disciplines of Sociology and Philosophy, the moments when they became part of the 

curriculum of schools and the moments and that were excluded or put in the background, and 

to show why Sociology and Philosophy can be considered dangerous by the governments, and 

how we are experiencing a new industrial revolution, and finally how the pandemia of Covid-

19 emerged may further affect Brazilian education, perhaps in the world. 

Keywords: Education. Philosophy. Sociology. Government. Humans. Backspace. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Aprendemos desde de cedo que, a sociedade tende a se reinventar em momentos de 

crise, e que as grandes invenções surgem em momentos de necessidade, daí a frase atribuída a 

Platão; “a necessidade é a mãe da invenção”. 

Desde os primórdios da humanidade, o homem está sempre à procura de explicações 

para a realidade que o cerca. Assim foi na Grécia antiga quando os grandes filósofos começaram 

a pensar pela humanidade, dentre eles: Sócrates, Platão e Aristóteles estão na lista dos maiores 
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pensadores da história, e até hoje são considerados os principais pensadores da Grécia antiga. 

Já na era moderna tivemos uma tivemos: René Descartes, George Hegel, São Tomás de Aquino, 

Ludwig Wittgenstein, David Hume, Santo Agostinho, Friedrich Nietzsche (VASCONCELOS, 

2020) dentre outros. Embora com pensamentos muitas vezes divergentes, todos de certa forma, 

acabam sendo influenciados pelos mais antigos, algumas vezes concordando e outras 

contestando seus argumentos. Porém, o que os torna únicos é o fato de buscarem explicações 

para problemáticas relacionadas ao homem e a humanidade como um todo. Quando falamos de 

Filosofia não podemos deixar de citar pelo menos um desses pensadores. 

A sociedade está sempre em transformação (VILLAS BÔAS). Porém, em alguns 

momentos as transformações são mais radicais, momentos em que, toda uma ordem de coisas 

passa por transformações extremas, momentos de descontentamento coletivo que leva os 

cidadãos a tomarem também atitudes extremas, é exatamente nestes momentos que surgem as 

grandes revoluções. Diante destas etapas de transformação, é necessário encontrar soluções 

para os conflitos, que levaram à revolução. Os momentos de crise na sociedade são terreno fértil 

para os pensadores buscarem soluções para as crises, e foi num desses momentos que a 

sociologia surgiu como forma de análise dos problemas sociais. 

Foi com a Revolução Francesa (1789) que a Sociologia começou a dar os seus primeiros 

passos, pois quando os excessos cometidos pelo Clero e pela Nobreza chegaram a um nível 

insuportável, a Burguesia francesa começou a ficar descontente, e a situação piorou quando a 

população começou a passar fome e a burguesia com a ajuda do povo se voltou contra o Clero 

e a Nobreza, sob o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” derrubaram a monarquia 

francesa. Esses acontecimentos foram marcantes para que após o fim da Revolução Francesa 

os pensadores que viriam a ser considerados os pioneiros da Sociologia começassem a pensar 

na Sociologia como ciência para entender os problemas sociais. 

No final do século XVIII, um ano antes do fim da Revolução Francesa, nasceu o 

pensador Auguste Comte (1798-1857), que é considerado um dos fundadores da Sociologia. 

Durante a Revolução Industrial no final do século XVIII, quando a migração dos 

camponeses para as grandes cidades em busca de trabalho se tornou frequente, houve toda uma 

transformação nas relações de trabalho, o trabalho artesanal foi substituído pela manufatura, 

onde os artesãos que trabalhavam de forma independente passaram a ser assalariados e 

começaram a ser submetidos a longas e duras jornadas de trabalho. Os problemas advindos das 

transformações decorrentes da Revolução Industrial levaram outros pensadores a estudar os 

impactos da Revolução na vida dos cidadãos. 

 O já citado Auguste Comte e os pensadores, Karl Marx (1818-1883), Émile Durkheim 

(1858-1917), Max Weber (1864-1920) (BEZERRA, 2016) são considerados os principais 

pensadores considerados fundadores da Sociologia, que analisaram de forma distinta, porém 

não menos importantes, os fatos que acarretaram nas Revoluções ao longo dos séculos. 

Com a criação da Sociologia, aliada à Filosofia, aos “fatos sociais” Durkheim (1858-

1917), as “subjetividades dos fatos” Max Weber (1864-1920) e os “conflitos sociais” Karl Marx 

(1818-1883), foram os pensamentos que nortearam o estudo da sociologia para buscar entender 

os “problemas” sociais. 

Desde então a Sociologia passou a ser a disciplina social por excelência, porém, quando 

se trata de problemas sociais, sempre nos esbarramos na questão político social, e isso costuma 

incomodar os detentores do poder, seja esse poder civil ou político ou militar. Esse incômodo 
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leva muitas vezes ao conflito dos governantes com a Sociologia e a Filosofia, porque quando 

se trata de exploração da força de trabalho, Karl Marx (1818-1883) entra em cena na questão 

Capitalismo e Socialismo, e todas as vezes em que há uma mudança entre Governos de 

orientações ideológicas diferentes os governantes buscam impor suas ideias, e se essas ideias 

afetam a vida da população. Cabe a Sociologia e a Filosofia estudarem os fatos e chegarem a 

possíveis soluções paras tais problemas, se o governo for de orientação socialista, muitas vezes 

aceitam as críticas feitas pelas disciplinas de Sociologia e Filosofia como opção de mudança, 

mas de o governo for de orientação capitalista, ele pode ver nas críticas feitas a eles como forma 

de contestação e de perigo a ordem pública. 

Após o fim do Governo do PT, voltamos a conviver com a possibilidade de termos as 

disciplinas de humanas, sobretudo Sociologia e Filosofia retiradas do currículo das escolas 

brasileiras, com isso desde de o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e início do Governo 

Michel Temer vemos sucessivos ataques as disciplinas de humanas, e o governo agindo de 

forma a mostrar que essas disciplinas são perigosas para a nação. Assim como no período do 

Estado Novo e do Regime Militar o foco é posto na industrialização do país, e, portanto, os 

cursos profissionalizantes de nível médio são a proposta dos Governos, o mesmo está 

acontecendo no Governo do Presidente Jair Bolsonaro. 

Baseado em pesquisa bibliográfica, este trabalho visa fazer uma resenha histórica das 

idas e vindas das disciplinas de Sociologia e Filosofia, os momentos em que se tornavam parte 

do currículo das escolas e os momentos e que eram excluídas ou postas em segundo plano, e 

mostrar as causas que levam a Sociologia e a Filosofia serem consideradas perigosas por parte 

dos Governantes e de como podemos estar vivenciando uma nova revolução industrial, 

(CLAUDIA COSTIN, 2019). E por fim, como a pandemia do Covid-19 poderia afetar ainda 

mais a educação, no Brasil e no mundo. 

  

O ENSINO DA SOCIOLOGIA E FILOSOFIA NO BRASIL: ENTRE IDAS E VOLTAS 

  

A sociologia, assim como a filosofia, é uma disciplina que atualmente faz parte da grade 

curricular das escolas brasileiras. Com a lei Nº 11.684, de 2 de junho de 2008, a sociologia e 

filosofia passam a ser consideradas disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio das 

escolas brasileiras. A lei altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (BRASIL, 

2008), introduzindo as duas disciplinas como obrigatórias, porém, para que essas disciplinas 

fossem reconhecidas, foram necessárias várias décadas desde a primeira vez que elas foram 

lecionadas nas salas de aula das escolas brasileiras. 

A filosofia já era lecionada no Brasil pelos Jesuítas ainda no Período Colonial. O ensino 

oferecido pelos Jesuítas era direcionado para a formação religiosa e/ou para a formação de 

possíveis futuros religiosos, além de formação para o trabalho, este ensino era direcionado a 

uma pequena elite, não dando aos professores margem para criação e pensamento individual 

(Castro, Azeredo, 2019). 

  

REFORMA BENJAMIN CONSTANT 

  

Após a Proclamação da República no final do século XIX, a Sociologia foi introduzida 

no Brasil com a reforma de Benjamin Constant em 1891. Diferente de outros países da américa 
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latina onde o ensino da sociologia se iniciou nos cursos de direito, no Brasil este ensino se 

iniciou nos cursos do ensino médio direcionado a formação de professores. 

Com a reforma de Benjamim Constant o Brasil passou a ter pela primeira vez um 

esquema educacional completo. O ensino da sociologia era então obrigatório no ensino médio, 

militar e em cursos superiores. Neste período, segundo (FLORÊNCIO, apud RÊSES, 2004,) “a 

sociologia era entendida como “questão de moral do cidadão” e de cumprimento de direitos e 

deveres constitucionais pelos indivíduos para a construção do Estado-Nação. ” 

  

A REFORMA DE EPITÁCIO PESSOA, REFORMA DE ROCHA VAZ E A ERA 

VARGAS 

  

Com o afastamento de Benjamin Constant do Ministério e a sua morte, o ensino da 

sociologia foi sendo aos poucos retirado dos currículos das escolas brasileiras, e ainda segundo 

Florêncio (2009), em 1901 com a reforma de Epitácio Pessoa, a sociologia deixa de fazer parte 

da grade curricular das escolas, voltando só em abril de 1925 com a reforma de Rocha Vaz no 

governo de Artur Bernardes, “sendo inserida no currículo da 6ª série ginasial, ofertada para 

aqueles que possuíam interesse em obter um diploma de Bacharel em Ciências e Letras” 

(FLORÊNCIO, apud MEUCCI, 2000). 

Silva (2010) considera a Reforma Rocha Vaz, ocorrida no ano de 1925, como o início 

do período evidente de institucionalização e sistematização da ciência da sociedade 

de forma autônoma em relação às outras disciplinas; sendo o marco deste processo a 

implantação da disciplina de forma regular no principal educandário das elites 

brasileiras, o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX e 

parte do século XX. 

No ano de 1931, já na era Vargas[2] o então Ministro da Educação Francisco Campos, 

manteve o caráter da disciplina de Sociologia no Ensino Secundário como preparatória para o 

Ensino Superior. 

O adolescente passava por uma formação básica de cinco anos e por outra 

complementar de dois anos. Esses dois anos se destinavam à preparação para o 

ingresso nas faculdades de Direito, Ciências Médicas, Engenharia e Arquitetura. A 

Sociologia compunha esse ciclo de formação complementar (MACHADO, 1987; 

SANTOS, 2002; RÊSES, 2004). 

  

Muito embora o Sistema Educacional Brasileiro tivesse passado por várias mudanças 

desde a Proclamação da República, boa parte da população brasileira ainda não tinha acesso à 

educação formal, e se o tinha era de forma parcial, não chegando a concluir toda etapa proposta 

pelo então recente criado Ministério da Educação, “Criado pelo decreto nº 19.850, de 14 de 

novembro de 1930, teve este Ministério como primeiro ocupante o ministro Francisco Campos 

que traçou novos rumos para a educação brasileira” (NUNES, 1999). O mesmo Francisco 

Campos citado anteriormente por ter mantido a Sociologia no ensino secundário como 

preparatório para o Ensino Superior. Ainda segundo Nunes: 
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O Caráter enciclopédico de seus programas [...]” (NUNES,1999, p.99) modifica a 

educação para uma elite, pois naquela ocasião da vida brasileira não era permitido a 

todos o privilégio de levar cinco anos para se formar. 

Na década de trinta (30), com o início da era Vargas, um novo movimento pedagógico 

começa a ser implantado no Brasil, com o governo cada vez mais preocupado com a 

industrialização do país, e um sistema cada vez mais nacional-desenvolvimentista. Com isso a 

aumentou a demanda por uma melhor escolarização dos brasileiros. 

Diante deste panorama, alguns pensadores como Fernando de Azevedo, Gilberto Freire, 

Carneiro Leão e Delgado de Carvalho, passaram a pensar a educação como sendo uma questão 

social, nesta época surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. 

O manifesto trata a educação como um problema social, o que é um avanço para a 

época, principalmente se lembrarmos de que a sociologia aplicada à educação era uma 

ciência nova [...]. Ao proclamar a educação como um problema social, o manifesto 

não só estava traçando uma tomada de consciência, por parte dos educadores, até 

então praticamente inexistente. (FLORÊNCIO, apud ROMANELLI, 1987, p. 150). 

  

O Brasil durante o período Vargas passou por muitas transformações, com o aumento 

industrialização e o consequente crescimento do número de fábricas a demanda por qualificação 

profissional como dito anteriormente, houve um aumento da renda per capita do país (Florêncio, 

apud, NUNES, 1999). A demanda por qualificação trouxe consigo a demanda pelo ensino 

secundário. “Um aspecto cultural geral sem flexibilidade entre os diversos ramos do ensino 

médio, não satisfazia à mobilidade social que se processava no país” (FLORÊNCIO, apud, 

NUNES, 1999, p.100). Contudo, a reforma de Francisco Campos permaneceu até 1942. 

  

 A  REFORMA CAPANEMA 

  

Em 9 de abril de 1942, entra em vigor a Lei nº. 4.244, a então denominada Reforma 

Capanema, que por iniciativa do então Ministro da Educação Gustavo Capanema, 

implanta novas reformas no ensino, novos regulamentos e diversos decretos 

denominados de “Leis Orgânicas do Ensino”, assinados entre o período de 1942 a 

1946. E dentre os muitos decretos assinados, um deles retira a obrigatoriedade da 

disciplina de sociologia nos cursos secundários. (TOMAZINI; GUIMARÃES, 2004, 

p. 205). 

 

De forma diferente da Sociologia, a Filosofia enquanto disciplina aparece tanto no curso 

clássico quanto no científico. Por outro lado, o ensino da Sociologia nesta época começa a ser 

visto como algo perigoso para o processo educacional do Estado Novo. Houve então uma 

inversão, pois dos anos de 1925 a 1942, período em que o ensino da Sociologia foi 

institucionalizado como obrigatório, ficou conhecido como “Anos Dourados” para o ensino da 

Sociologia no Brasil. 

  

Este ideário produzido pelo Estado Novo vê nas discussões sobre greve, movimento 

social e o papel da mulher na sociedade de classes, um meio de divulgação de atos 

subversivos, ou seja, acreditava-se neste período que a sociologia estava associada aos 

princípios socialistas e, portanto, com o intuito de controlá-los acabaram por excluir 

a disciplina do ensino médio brasileiro. (FLORÊNCIO, apud, NUNES, 1999, p.101) 

  

  

LDB nº 4.024, de 1961 
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Com o advento da LDB nº 4.024, de 1961, o ensino da filosofia passa a não estar mais 

regulamentado, enquanto na legislação anterior este ensino havia sido ampliado. Com a 

aproximação do golpe militar de 1964, as disciplinas de Sociologia e Filosofia passaram a não 

ser mais bem vistas por parte do poder público. 

A LDB de 1961 cria um sistema compartilhado de ensino entre o Governo Federal e os 

Estados, onde ao Conselho Federal cabia a indicação de cinco disciplinas obrigatórias, e aos 

Conselhos Estaduais a complementação. 

  

Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os sistemas de ensino 

médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos conselhos estaduais de 

educação completar o seu número e relacionar as de caráter optativo que podem ser 

adotadas pelos estabelecimentos de ensino, das regiões ou estados do País. Além 

disso, “o Conselho Federal e os conselhos estaduais, ao relacionarem as disciplinas 

obrigatórias, na forma do parágrafo anterior, definirão a amplitude e o 

desenvolvimento dos seus programas em cada ciclo. (BRASIL. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961) 

  

Embora a LDB desse certa autonomia aos estados na escolha das disciplinas, os Estados 

preferiam manter somente as disciplinas obrigatórias, usando para isso os argumentos de falta 

de verba para inclusão de outras disciplinas nas suas grades curriculares. 

  

Visto que a maioria dos estados não conseguiria arcar com as despesas de contratação 

de profissionais para lecionarem as disciplinas optativas, mantendo-se assim apenas 

as de caráter obrigatório. Daí a inclusão da sociologia ter se tornado mais uma 

possibilidade do que uma realidade. (FLORÊNCIO, apud, SANTOS, 2002). 

  

  

 

 

 

 

 

O REGIME MILITAR 

 

Se nos anos anteriores ao regime militar iniciado em 1964, o ensino de Filosofia e 

Sociologia passaram por idas e vindas. A partir deste ano, o país passou a viver sob um regime 

totalitário, nos âmbitos político, social e econômico. Durante vinte anos, o Brasil ficou nas mãos 

dos militares, que usavam uma tônica autoritária em todas as decisões. 

Diante deste cenário a sociedade começou a se mobilizar, e movimentos sociais 

eclodiram em várias partes do país, com reivindicações em forma de protesto, e os movimentos 

estudantis se intensificaram, mais o cenário pelo qual o país passava não abria espaço para a 

questão da inserção das disciplinas de Sociologia e Filosofia nos currículos escolares, porque 

sobretudo a Sociologia era sinônimo de oposição ao regime militar. 

  

O contexto histórico vivenciado pelo regime ditatorial no Brasil não permitia a 

inclusão ou sequer a discussão de questões ligadas à sociologia, acentuando assim o 

seu esquecimento num possível retorno às grades curriculares do ensino médio. A 

sociologia neste período foi considerada como um “[...] sinônimo de comunismo e o 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 46 

seu ensino servia de aliciamento político, portanto, perturbava o regime e a sua 

presença era um indicador de periculosidade para as elites”. (FLORÊNCIO, apud 

RÊSES, 2004). 

  

Embora o Regime Militar de 1964 seja muito citado como o culpado pela lacuna criada 

entre os anos em que a Sociologia e Filosofia foram introduzidas nos currículos escolares 

brasileiros, e o período em que foram retiradas, foi no Regime do Estado Novo que a exclusão 

das disciplinas teve início, mas, assim como no Estado Novo, durante o Regime Militar de 

1964, a Sociologia e a Filosofia eram vistas como “Disciplinas Perigosas”. 

  

REFORMA JARBAS PASSARINHO (1971) 

  

Com o aumento dos movimentos estudantis, o governo militar decidiu então no ano de 

1971 fazer uma nova reforma educacional, a então chamada Reforma Jarbas Passarinho. Com 

a reforma houve uma diminuição dos movimentos estudantis, que nos anos anteriores tinham 

ficado intensos, e com isso foram reprimidos duramente pelo regime. 

A reforma consistia de forma semelhante às reformas da era Vargas, na 

profissionalização dos indivíduos, com ênfase no ensino médio, preparando-os e qualificando-

os para crescente onda de industrialização do país. A motivação da qualificação a nível médio 

era fazer com que houvesse menos demanda por parte destes indivíduos por uma formação a 

nível superior. “Pois, já contariam com um curso profissionalizante”. (Florêncio, p. 8) 

Durante os anos do Regime Militar, o Brasil sofreu com a clara exclusão social. O 

projeto educacional imposto durante o regime visava atender as demandas da indústria, com 

isso vários cursos técnicos profissionais passaram a ser ofertados, atendendo as necessidades 

da indústria e em consequência a manutenção do sistema capitalista. 

  

Também durante a ditadura o ensino técnico foi exaltado como forma de manter e 

impulsionar o sistema capitalista. Assim, submetendo “o ensino às condições e 

necessidades impostas pelas indústrias recém-instaladas no país, precarizando a escola 

pública e fomentando a crescente exclusão social’’ (RIBEIRO, apud COSTA & 

SUBTIL, 2016, p. 34) 

  

Com a publicação da Lei 5692/71 de 11 de agosto de 1971, as disciplinas de humanas 

(disciplinas ligadas às ciências humanas como Sociologia, Filosofia e Psicologia), deram lugar 

à imposição da lei, as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do 

Brasil. 

  

Art. 7º. Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos 

de 1o e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 

de setembro de 1969. (Vide Decreto nº 69.450, de 1971)[3] 

  

  

O GRADUAL RETORNO DA SOCIOLOGIA E FILOSOFIA ÀS SALAS DE AULA 

  

Entre o final da década de 1970 e início da década de 1980 foi possível observar que a 

sociedade brasileira estava cada vez mais conscientizada de que era necessário haver uma volta 

a um regime democrático, movimentos pró democracia já vinham se mobilizando e abrindo 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12123751/art-7-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
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caminho para o que seria mais tarde conhecido como movimento “Diretas já”[4]. Os 

movimentos sociais das décadas de 70 e 80, foram sem dúvida a força propulsora que levou o 

Brasil para os rumos da democracia, da qual havia sido desviado por trinta anos. 

  

Nos últimos trinta anos vivemos a experiência de um regime autoritário de governo e 

a sua superação com a passagem para um regime de democracia representativa. Nessa 

mudança de regime político, que culminou com a Carta Constitucional de 1988, os 

movimentos sociais foram, sem dúvida, os grandes atores desse processo que se 

caracterizou simultaneamente como resistência e negação à ordem autoritária e como 

proposição e instituição de uma ordem democrática fundada no reconhecimento dos 

direitos de cidadania.  (Silveira, 2000, pág. 79) 

  

No ano de 1979, portanto, antes mesmo do fim do Regime Militar, alguns estados se 

aproveitaram de uma certa flexibilidade que começou a haver com a proximidade fim do 

Regime, e o possível retorno à democracia, alguns estados começaram a reintroduzir a o ensino 

da filosofia nas escolas do ensino médio da rede pública, por meio “por meio de leis estaduais 

ou recomendações das secretarias estaduais de educação. (CARMINATI, 2010, pg.70). 

Foi somente com a Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982, que as disciplinas de 

Filosofia e Sociologia começaram a voltar lentamente para os currículos das escolas, mas ainda 

como disciplinas optativas. “Sociologia volta aos currículos de 2° Grau como disciplina 

optativa, e na habilitação de Magistério no rol das disciplinas que compõem a área específica. 

” (CORRÊA. 1996, Pg. 43) 

 Como já visto antes durante o período do Estado Novo, assim como durante o Regime 

Militar, o processo educacional foi voltado para a preparação par ao trabalho, e conscientização 

de uma cidadania e/ou de um espirito nacionalista, fazendo com isso com que crescesse a 

demanda por cursos profissionalizantes, e diminuindo ao acesso das classes menos favorecidas 

aos cursos superiores, aumentado e/ou mantendo com isso as desigualdades sociais, e trazendo 

junto todas as mazelas que a desigualdade social traz consigo. Embora ainda não fossem 

consideradas disciplinas obrigatórias, mas o fato de poder lecionar Filosofia e Sociologia sem 

medo de ser perseguido pelo sistema foi um passo no avanço para a introdução dessas 

disciplinas de forma efetiva no currículo das escolas brasileiras. 

  

LDB -  LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

  

§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que 

ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II - Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III - Domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 

  

Este texto da LDB de 1996 deixou uma interpretação ambígua acerca da inserção das 

disciplinas de Sociologia e Filosofia no currículo das escolas brasileiras, pois só propõe que os 

alunos ao final do ensino médio tenham “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania.” O que não deixa claro é a forma de como as 
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disciplinas seriam aplicadas, ou se os conhecimentos inerentes às duas disciplinas deveriam ser 

diluídos noutras disciplinas. 

  

20176.9 -  Lei Nº 11.684 de junho de 2008 

  

Com a publicação desta lei, as disciplinas de Filosofia e Sociologia se tornam 

obrigatórias em todas as séries do ensino médio, após ficarem fora do currículo das escolas por 

40 anos desde sua retirada pelo Regime Militar. (França, Freitas, 2016, pág. 47) 

O retorno das disciplinas de Sociologia e Filosofia ao currículo das escolas a partir da 

Lei nº 11.684 de junho de 2008, trouxe uma aparente sensação de estabilidade no que se refere 

a inclusão dessas disciplinas nos currículos das escolas brasileiras por pelo menos oito anos, o 

que não se pode deixar de ressaltar, é que os movimentos sociais: mobilizações de organizações 

de classe, manifestações de estudantes, greves etc... ocorridos nos anos que precederam o 

período de abertura e retorno da democracia, e como consequência, o fim do regime militar foi 

o responsável direto pelo retorno do ensino da Filosofia e Sociologia para as escolas brasileiras, 

e esses movimentos sociais não poderiam simplesmente ser esquecidos após os brasileiros 

passarem a usufruir dos seus frutos. 

  

Ora, esse saldo, ou melhor, essas conquistas dos movimentos sociais dos anos 80 não 

podem ser rapidamente esquecidas ou simplesmente ignoradas; elas correspondem à 

afirmação de valores democráticos como norteadores da vida social e política, a partir 

dos quais a sociedade se abre ao reconhecimento da alteridade. (SILVEIRA, 2000, p. 

79) 

  

Entre os anos de 2008 e 2015 às disciplinas de Sociologia e Filosofia foram lecionadas 

de forma regular, porém a partir de 2 de dezembro de 2015 quando se iniciou o processo de 

Impeachment de Dilma Rousseff, os brasileiros começaram a vivenciar uma realidade somente 

vista no país no período do Impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. 

A instabilidade política trazia consigo lembranças do período do Regime Militar, pois não se 

tinha certeza do desenrolar de todo o processo, e não se sabia o que o Impeachment da 

Presidenta Dilma poderia acarretar. No dia 31 de agosto de 2016 o congresso decidiu pelo 

Impeachment da Presidente. 

   
Após 6 dias de julgamento, o Senado concluiu, em 31 de agosto, o impeachment de 

Dilma Rousseff, cassando o mandato da presidente, mas mantendo os seus direitos 

políticos. Foram 61 votos favoráveis e 20 contrários no julgamento que ficará marcado 

na história do Congresso Nacional e do Brasil. Fonte: Agência Senado 

  

Menos de um mês após o Impeachment da Presidente Dilma Rousseff, em ato solene 

no Palácio do Planalto, o então presidente Michel Temer junto ao Ministro da Educação 

Mendonça Filho apresentaram o conteúdo da Medida Provisória nº 746, de 22/09/16, que visa 

reformular o formato e o conteúdo pedagógico da etapa escolar do ensino médio.[6] 

A medida provisória n°746 abriu caminho para que, mais uma vez, as disciplinas de 

humanas fossem excluídas dos currículos, ou colocadas em segundo plano, dando ênfase ao 

ensino técnico e tecnológico, tendo como fim, a preparação de mão obra especializada para o 

mercado, em detrimento de uma formação geral e humanística.  
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A MP 746 traz de volta a dicotomia entre formação geral humanística e a profissional 

– lançada pelo Governo FHC com o Decreto 2.208/97 –, mas vai além ao propor 

também a separação entre a base comum nacional e as áreas de ênfases do 

conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas e naturais e ensino técnico 

profissional. (APEOC, 2016) 

  

  

LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017: REFORMA OU RETROCESSO? 

  

A Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 foi a transformação da MP 746 em lei, 

embora a MP já tivesse força de lei, a MP tinha 120 (cento e vinte dias) para ser convertida em 

lei mediante a aprovação do Congresso Nacional, de modo que caso não houvesse ocorrido a 

sua aprovação, “ela perderia sua eficácia nos termos do artigo 62 da Constituição Federal de 

1988. ” (AMORIM, POMPEU et al, 2018, pág.176). 

A Lei Nº13.415 provocou profundas transformações no sistema educacional brasileiro, 

transformações que só vieram a piorar ao longo dos anos até o presente momento. 

A revista da Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul) número 39 publicou um artigo em dezembro de 2018 intitulado: “A reforma do Ensino 

Médio com base na Lei 13.415/2017 e as implicações no ensino jurídico”[8], na qual fazem 

uma análise profunda da lei. 

Entre as mudanças trazidas pela Lei 13.415/2017, está a não obrigatoriedade das 

disciplinas de Sociologia, Filosofia e Educação Física de permanecerem no currículo das 

escolas brasileiras, retrocedendo para um sistema semelhante ao do período do Regime Militar. 

  

Dessa forma, a Lei nº 13.415/17 prevê uma nova sistematização para o Ensino Médio, 

determinando que se passa a considerar o ensino dos conteúdos de educação física, 

filosofia e sociologia nesse período da educação, ou seja, não mais como componentes 

curriculares obrigatórios(...). (AMORIM, POMPEU et al, 2018, pág. 174 – 175)    

  

   

A principal crítica feita à Lei nº 13.415/17 é o fato de que, o ensino proposto através da 

lei tem como foco principal a tecnicidade do ensino, ou seja, preparação dos estudantes para o 

mercado de trabalho. Mais adiante veremos como o Presidente Jair Bolsonaro e seus Ministros 

da Educação irão mais a fundo no que tange a qualificação imediata dos estudantes, e o desprezo 

pelas disciplinas humanísticas, pois é exatamente isso que a lei nº 13.415/17 propõe. 

 Os discentes ao se formarem estarão deficientes de uma formação humanística, e 

aqueles que optarem por ingressar num curso superior, sobretudo para a área da educação, onde 

uma formação humanística é imprescindível para a formação de novos docentes, formação 

humanística esta que a lei a Lei nº 13.415/17 deixará deficitária, realizando um retrocesso no 

processo educacional brasileiro. 

A falta de uma formação mais humanística atingirá as mais diversas formações. 

(AMORIM, POMPEU et al, 2010, pág. 181) citam no texto a seguir como a carência de uma 

formação humanística afetaria a formação em direito, mas isso tende a ocorrer em todas as áreas 

do ensino brasileiro, que após a publicação da Lei nº 13.415/17 estariam fadados a um processo 

de retrocesso. 

   
A realidade social advém de um processo histórico, sendo por isso necessária a 

formação humanística do discente de Direito. Ao tirar a obrigatoriedade das 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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disciplinas como sociologia e filosofia do Ensino Médio, o aluno chegará ao ensino 

superior com uma carência em tal formação nesse contexto é que se pode falar em um 

retrocesso advindo das alterações implementadas pela Lei do Novo Ensino Médio. 

Diante da fragilidade no que se refere à capacidade crítica e argumentativa do 

estudante do ensino superior, tem-se o fato de que ele poderá ficar distante da 

realidade que o cerca, ou seja, ficará afastado da contextualização social na qual a 

ciência do Direito estudada por ele está imersa. 

   

O ensino, em qualquer área, não deve ser aplicado de forma isolada da realidade que o 

cerca, mesmo um ensino técnico deve estar alicerçado em conhecimentos que envolvam teoria 

humanística, e as disciplinas de Sociologia e Filosofia são as que mais propiciam estes 

conhecimentos, pois estão intrinsecamente ligadas a realidade vivenciada na sociedade, e 

segundo (Bourdieu, Passeron, 1975) a escola é uma reprodução da sociedade e de sua cultura 

dominante. Bourdieu, no livro “A Reprodução”, deu especial atenção ao funcionamento do 

sistema escolar francês que, ao invés de transformar a sociedade e permitir a ascensão social, 

ratifica e reproduz as desigualdades. 

Neste contexto podemos observar que a Lei nº 13.415/17 ao restringir a educação a 

tecnicidade, as escolas brasileiras voltam a reproduzir uma formação direcionada ao mercado, 

alienando o aluno da realidade em que vive, impossibilitando que possam ter uma formação 

voltada para um pensamento mais crítico, imposto por um sistema educacional semelhante aos 

da Era Vargas e do Regime Militar iniciado em 1964, assim podemos observar um retrocesso 

no Sistema Educacional brasileiro. 

Embora Amorim e Pompeu na citação a seguir, direcionam o pensamento para o ensino 

de Direito, fica claro que o mesmo pensamento pode ser direcionado para todas as áreas de 

formação do ensino brasileiro, pois as mudanças acarretadas pela Lei 13.415/17 atingem 

diretamente a todas as formações. 

  

Depreende-se então que a lei 13.415/17 poderá trazer inúmeras mudanças ao ensino 

jurídico brasileiro, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da 

capacidade crítica e argumentativa do discente, bem como à sua formação 

humanística. Dessa forma, faz-se mister ressaltar a importância destes aspectos para a 

capacitação profissional do estudante, bem como para seu papel como cidadão ativo 

na sociedade democrática brasileira.  (AMORIM, POMPEU et al, 2010, pág. 185) 

                                                                                                      

NA ALÇA DE MIRA: A FILOSOFIA E A SOCIOLOGIA 

  

A inclusão e exclusão do ensino de filosofia e sociologia dos currículos das escolas 

brasileiras esteve sempre ligada à questão da crise capitalista. Sempre que há uma transição de 

governo onde as ideologias se confrontam. Assim foi no período do Estado Novo e no Regime 

Militar, onde interesses econômicos e políticos se confrontavam com a ideia de uma educação 

humanista e crítica. Na transição entre o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, Michel Temer 

e o Governo do Presidente Bolsonaro, as disciplinas de humanas passaram a ser alvo de críticas, 

chegando a serem consideradas como culpadas pelo baixo índice do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), em consequência da queda das notas dos alunos das escolas 

brasileiras. 

Um trabalho de pesquisa realizado o ano de 2018, durante o Governo de Michel Temer, 

e que teve os resultados publicados pelo Jornal Folha de São Paulo[10], no dia 16 de abril de 
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2018 com o título:  “Filosofia e sociologia obrigatórias derrubam notas em matemática” -  

Segundo pesquisa, “a exigência dessas disciplinas no ensino médio prejudica o desempenho 

dos alunos”. A conclusão é dos pesquisadores Thais Waideman Niquito e Adolfo Sachsida, em 

estudo publicado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

De acordo com os autores, a inserção das disciplinas de Sociologia e Filosofia como 

conteúdo obrigatório nos currículos das escolas brasileiras através da LEI Nº 11.684 de junho 

de 2008, fez com que as notas dos alunos caíssem. Os autores utilizaram várias tabelas 

comparando a carga horárias de diferentes disciplinas, e chegaram à conclusão de que, a 

inserção de disciplinas de humanas como Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia no 

currículo escolar, fez com que o tempo de hora aula destinados a disciplinas de exatas fosse 

diminuído, prejudicando assim o ensino dessas disciplinas, em especial a disciplina de 

Matemática. “A hipótese defendida pelos autores é de que a introdução da filosofia e da 

sociologia no currículo foi a responsável pela queda no rendimento dos estudantes, ao reduzir 

o tempo dedicado ao ensino das demais disciplinas.” (André Antunes, 2018). 

De acordo com os autores, as disciplinas de Sociologia e Filosofia seriam as principais 

culpadas pela piora no desempenho dos alunos.  (Nikito, Sachsida, 2018). 

Alguns trabalhos foram publicados como refutação ao resultado obtido pelos 

pesquisadores Nikito e Sachsida, dentre eles está o artigo intitulado “Nota Sobre o Estudo do 

IPEA: Efeitos da Inserção das Disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio Sobre o 

Desempenho Escolar” publicado pela ANPED[11] (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação) no dia 07 de maio de 2018, de autoria de Ana Paula Corti, Rodrigo 

Travitzki, Márcio Moretto Ribeiro e Silvio Carneiro (2018). Neste artigo os autores mostram 

possíveis falhas na elaboração do trabalho realizado por (Nikito, Sachsida, 2018), onde os 

autores se baseiam em dados referentes aos resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) dos anos de 2009 e 2012. Os autores explicam, e mostram que os próprios (Nikito, 

Sachsida, 2018) reconhecem o erro: 

  

Os autores comparam dados do Enem de 2009 e 2012, mas reconhecem que 

a implementação da Lei n. 11.684/2008 foi progressiva de modo que em 

2010 apenas 48,5% das escolas do país estavam ofertando as disciplinas de 

sociologia e filosofia. Aqueles que fizeram o Enem em 2012 podem ter 

concluído o ensino médio nesse ano ou em qualquer ano anterior – assim, 

não é possível assegurar que o grupo analisado teve aulas de sociologia e de 

filosofia. Os próprios autores reconhecem essa falha: (CORTI, TRAVITZKI 

et al, pág. 01) 

  

  

Outra publicação foi no dia 20/04/2018, na revista eletrônica da Escola de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), com o título: “Na alça de mira, a filosofia e a sociologia”, 

onde o autor André Antunes cita diversos outros autores que se manifestaram com espanto e a 

preocupação com a publicação do artigo ““Filosofia e sociologia obrigatórias derrubam notas 

em matemática”. Entre os autores citados está Ileizi Fiorelli, da Sociedade Brasileira de 

Sociologia, que defende a necessidade da obrigatoriedade das disciplinas de Sociologia e 

Filosofia no ensino médio, para se democratizar o conhecimento adquirido na academia:  

  

Já Ileizi Fiorelli, da Sociedade Brasileira de Sociologia, defende que a obrigatoriedade 

da disciplina no ensino médio responde a uma necessidade de democratização do 
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conhecimento produzido na academia. Segundo ela, o sociólogo Florestan Fernandes, 

um dos maiores nomes da sociologia brasileira, era um dos que defendia, desde a 

década de 1950, a importância do ensino da disciplina na então escola secundária. 

Para Ileizi, a modernização da sociedade brasileira passa por uma apropriação também 

dos conteúdos das ciências sociais. (André Antunes, 2018) 

  

Outro autor citado, Marcelo Coutinho, professor-pesquisador da EPSJV (Escola de 

Saúde Joaquim Venâncio) diz que: o fato das disciplinas de Sociologia e Filosofia estarem “Na 

alça de Mira”, deve-se ao fato de quererem desqualificá-las, e muito se deve ao fato do 

crescimento do movimento “Escola sem partido[12]”. 

  

Eu diria que esse tipo de pesquisa reflete a tentativa, agora com status de ‘ciência’, de 

desqualificar a filosofia e a sociologia. É um sequestro intelectual, uma forma de 

cassar o pensamento político, de tentar formatar um discurso único entre os alunos. É 

uma postura antidemocrática – e não é à toa que está ligada a uma pessoa que é 

simpatizante do Escola sem Partido, critica. (Marcello Coutinho, 2018) 

  

Essa necessidade de ‘despolitizar’ a educação usando o argumento de que alguns 

professores se utilizam da sala de aula para ‘doutrinar’ os alunos, se deve ao fato do senso 

comum, sempre ligando filosofia e sociologia às ideias esquerdista-comunista. Porém, deve se 

ter em conta que não se deve ensinar qualquer disciplina de forma descolada da filosofia e da 

sociologia, porque, segundo (Felipe Granato, 2018). 

  

Pensar o ensino da matemática descolado da filosofia, da sociologia, mas também das 

outras disciplinas não faz sentido. Até porque, lembra ele, boa parte do currículo de 

matemática do ensino médio foi desenvolvido por pensadores que eram, além de 

matemáticos, filósofos. “Vários matemáticos que são referência dos conteúdos da 

educação básica eram filósofos: Pitágoras e Platão são apenas dois exemplos”, lembra. 

Christian Lindberg, da Anpof (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, 

dá outro exemplo: “[René] Descartes, além de escrever o ‘penso, logo existo’ 

regulamentou o plano cartesiano, que é tão usado até hoje na cartografia, nas diversas 

áreas do conhecimento. Será que os autores dessa pesquisa sabem disso?”, questiona. 

(Para Felipe Granato, 2018) 

  

  

O fato das disciplinas de Sociologia e Filosofia estarem na mira das críticas, coincide 

exatamente com o momento em que movimentos conservadores, tradicionalmente contrários à 

inclusão das duas disciplinas no currículo das escolas brasileiras começam a se articular para a 

campanha presidencial. 

Como visto anteriormente, sempre que ocorre uma transição de governo, sobretudo 

quando a transição se dar entre governos de posições ideológicas diferentes, reformas são 

realizadas para que as ideias do governo eleito sejam implantadas. Da mesma forma que ocorreu 

nas transições durante o Estado Novo, e o Regime Militar 1964, no governo do atual presidente 

Jair Bolsonaro não está sendo diferente. As mudanças propostas para a área da educação no 

governo atual são uma das mais preocupantes, pois podem ocorrer mudanças que irão retroceder 

anos de conquista adquiridas ao longo de décadas, e a retirada das disciplinas de Sociologia e 

Filosofia é um indicador de que outras ações contra as disciplinas tidas como perigosas poderão 

acontecer, sendo assim consideradas perigosas por se opor às ideias do governo, tal qual 

aconteceu em governos anteriores, onde Sociologia  e Filosofia ou foram excluídas do currículo, 

ou colocadas como simples conteúdos mesclados em outras disciplinas. 
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É de fazer pensar a tara que os sistemas ditatoriais têm com as Ciências Humanas e 

Sociais. Não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, basta que um governo 

mais autoritário seja catapultado ao poder e uma perseguição se inicia. E olha que isso 

não significa que o governo seja de direita ou de esquerda, pois, a independer de quem 

governa, matérias como a Sociologia e a Filosofia são sempre tratadas como "inimigas 

do poder". O que poderia se tornar um perigo gerador de medo, no entanto, se tornou 

um orgulho, uma honra. Sim, enquanto professor das duas matérias, confesso que é 

muito bom saber que não somos bem quistos por governos autoritários e ditatoriais, 

já que isso só mostra a força para a resistência que tais matérias têm. (Cleiton, 

2019)[13] 

  

  

Outra refutação feita a crítica contra as disciplinas de Sociologia e Filosofia, é que, de 

acordo com artigo publicado pela revista “Carta Capital”[14] com o título; “Quem é o 

conselheiro de economia de Bolsonaro?'' " Um dos autores do artigo “Filosofia e sociologia 

obrigatórias derrubam notas em matemática”, teria trabalhado na campanha para a presidência 

do então Presidente Jair Bolsonaro, sendo seu conselheiro econômico. Trata-se do economista 

Adolfo Sachsida. 

  

  

O currículo de Sachsida no Ipea informa que ele é doutor em economia pela 

Universidade de Brasília e concluiu seu pós-doutorado na Universidade do Alabama, 

nos Estados Unidos, além de ter sido consultor do Banco Mundial para Angola. 

Embora possua currículo na área, o pesquisador é mais conhecido por seu ativismo 

político e seu alinhamento com algumas das pautas preferidas de Bolsonaro e seus 

seguidores. Filiado ao DEM, o pesquisador concorreu a deputado distrital nas eleições 

de 2014. (Carta Capital, 2017) 

  

  

O perfil radical do economista incomodou até mesmo o ex-presidente Michel Temer. 

Sachsida teve uma passagem relâmpago pela Esplanada dos Ministérios. Em julho do ano 

passado, Mendonça Filho, Ministro da Educação, o nomeou como assessor especial da pasta, 

mas desistiu um dia depois com a revelação de postagens de Sachsida nas redes sociais em 

defesa do movimento Escola sem Partido. (Carta Capital, 2017). 

Vemos, portanto, que mesmo antes da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da 

república as disciplinas de Sociologia e Filosofia já estavam na ‘alça de mira’. 

  

O GOVERNO BOLSONARO E AS CRÍTICAS A SOCIOLOGIA E A FILOSOFIA 

  

Logo após assumir a Presidência da República, o então Presidente Jair Messias 

Bolsonaro mostrou o desejo de colocar as disciplinas de humanas em segundo plano, pondo 

ênfase em disciplinas que tenham um retorno financeiro mais imediato ao contribuinte. No dia 

19 de abril de 2019 o presidente saiu com a seguinte nota no seu Twitter: 

  

O Ministro da Educação Abraham Weintraub estuda descentralizar investimento em 

faculdades de filosofia e sociologia (humanas). Alunos já matriculados não serão 

afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, 

como: veterinária, engenharia e medicina.[15] 

  

https://www.cartacapital.com.br/politica/quem-e-o-conselheiro-de-economia-de-bolsonaro/resolveuid/d6321329bd9d40a7a768e0088fc6958c
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A nota deixa claro a intenção do Presidente e do Ministro da Educação Abraham 

Weintraub em menosprezar as disciplinas de Sociologia e Filosofia. Ele continua deixando 

claro na sua nota que o investimento em disciplinas de humanas é, segundo ele, um desperdício 

de dinheiro público, e ao investir em outras áreas de formação estaria fazendo melhor uso do 

dinheiro público. 

  

A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens 

a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-

estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. (Gazeta do Povo, 2019a) 

  

  Vários artigos com críticas a fala do Presidente foram publicados em revistas digitais e 

blogs na internet, porém o artigo publicado pela Gazeta do Povo (IDEM) pode ser considerado 

um dos mais importantes pois vai ao cerne da questão, de acordo com o artigo dados sobre 

“Censo da Educação Superior” as universidades públicas oferecem mais cursos na área de 

humanas, enquanto a rede privada oferece mais os cursos defendidos pelo Presidente: "cursos 

como veterinária, medicina e engenharia". “O público atingido é muito diferente: no Brasil, 

atualmente, nas instituições públicas e privadas, estão matriculados em filosofia e sociologia 

9.976 alunos, contra 93.964 matrículas em veterinária, 149.655 em medicina e 1.225.243 nas 

engenharias.” (GAZETA DO POVO, 2019b) 

Ao dizer que o Governo opta por investir em cursos que não sejam de humanas, ele está 

deixando entrever que o dinheiro do contribuinte poderá ser investido em instituições privadas, 

que na maioria das vezes são inacessíveis à população de baixa renda, fazendo perpetuar mais 

uma vez a dissimetria entre a educação pública e a privada, ficando a população pobre relegada 

a ter que se contentar com cursos profissionalizante, sendo assim, instrumento para fornecer 

mão de obra para a indústria. 

Segue abaixo alguns dos argumentos citados por especialistas e educadores publicados 

pela Gazeta do Povo (2019c) contra a intenção do Presidente Jair Bolsonaro em deixar de 

investir em disciplinas de humanas: 

  

“Ideia não é inédita no Brasil 

 

A proposta de reduzir o investimento em cursos de ciências humanas não chega a ser 

inédita, mas nunca foi colocada em prática no Brasil. Existiu uma ideia legislativa 

semelhante, apresentada em 2018, que pretendia eliminar todos os cursos de ciências 

humanas das universidades públicas. Mas ela não alcançou o número suficiente de 

assinaturas dentro do prazo. A proposta, no caso, previa que esses cursos fossem 

fornecidos exclusivamente por instituições particulares. ” 

 

“É legítimo um governo eleger prioridades quando se concedem bolsas ou 

empréstimos subsidiados para diferentes áreas”, diz Claudia Costin, professora 

convidada da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard e diretora do Centro 

de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (CLIPE) da Fundação Getúlio 

Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ). Mas essa escolha, diz ela, pode ter consequências 

graves para a formação dos profissionais que o mercado de trabalho vai exigir no 

futuro.” 

  

“Já a sociologia, diz a professora, é importante para entender a nova sociedade que 

está emergindo. “Gostaria de lembrar que, nos tempos de Josef Stalin, era proibido 

estudar sociologia na União Soviética”, afirma. “Filosofia e sociologia são duas 

disciplinas que vão fornecer a capacidade de pensamento sistêmico, tão importante no 

século 21. 
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Aparelhamento e instituições ineficientes” 

  

‘Por sua vez, Amílcar Baiardi, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), lembra que a 

crítica do presidente se manifesta num contexto mais amplo, o de questionamento da 

falta de eficiência das instituições públicas de ensino superior. “O sistema formado 

pelas instituições federais de ensino superior está superdimensionado. Existe uma 

grande evasão de alunos e muita ociosidade de professores”, diz ele, que é engenheiro 

agrônomo com pós-doutorado em história das ciências. 

  

“Esses dois cursos foram citados como exemplos, mas na realidade há uma 

preocupação muito mais ampla, na linha de buscar mais eficiência do sistema. E a 

busca por eficiência passa pela redução do impacto de cursos que não preparam as 

pessoas para a vida”. Para o professor, os cursos de ciências humanas perderam a 

relevância na medida em que não tratam da criação de um cenário de desenvolvimento 

e de competitividade. 

  

“As ciências humanas são responsáveis pela competitividade sistêmica, aquela que 

decorre de uma mentalidade geral, um inconsciente coletivo nacional que ajuda o país 

a ser competitivo”, ele afirma. “Mas, ao contrário, as ciências humanas no Brasil estão 

afastadas das questões de inovação e focadas demais em pesquisas de gênero, de luta 

de classe e de etnia, sem apresentar soluções para tais problemas”. 

  

“Outros professores de humanas também se pronunciaram a favor da decisão do 

presidente da República, apontando "aparelhamento ideológico". "Conheço de 

primeira mão esse universo. Há décadas os cursos nas Humanas são aparelhados 

ideologicamente (pelos partidos de esquerda, do PT ao PSTU, do PCdoB ao PSOL). 

A cada ano o nível baixa. Alunos são formados sem ler um livro sequer", escreveu o 

professor Ricardo da Costa, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e do 

doutorado a distância na Universidade de Alicante, em uma rede social. Já para Renato 

Janine Ribeiro, que foi ministro da educação do governo do PT entre 2015 e 2017, o 

MEC deveria começar a fechar cursos ruins. "Agora, há uma legislação que torna 

muito difícil fechar um curso de graduação de má qualidade", aponta, por outro lado. 

De qualquer forma, para ele é um equívoco reduzir recursos dos cursos de humanas. 

” 

  

“O presidente se equivoca porque o retorno para a sociedade não é dado apenas por 

cursos de uma determinada linha em detrimento de outra. O retorno está em bons 

cursos, em veterinária, engenharia e medicina, mas também em filosofia e sociologia", 

diz Janine. "Além disso, o retorno para a sociedade não é imediato. Ele vem quando 

você estabelece um conhecimento da sociedade. Para cuidar de uma pessoa doente, 

tem que ser médico. E para governar uma sociedade, existe uma ciência, a sociologia."  

(GAZETA DO POVO, 2019 d) 

  

   

Os argumentos citados acima deixam bem claro o descontentamento por parte dos 

educadores e das entidades de classe em relação a intenção do Governo, porém sem debate e 

muita luta as disciplinas de humanas não conseguirão salvaguardar o seu espaço na educação 

dos jovens brasileiros, para isso é preciso estar atento a todas a ações do Governo e contestá-

las sempre que essas ideias vieram à tona. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Essa aversão do Presidente as disciplinas de humanas, e em especial às Sociologia e 

Filosofia mostra o desejo do Governo de afastar a ideia do retorno de um governo de esquerda 

no Brasil, sendo assim, de fato para o governo disciplinas que possam levar os estudantes a 
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terem um pensamento mais crítico, e que possam de maneira séria contestar ações 

governamentais podem ser consideradas “Perigosas” para o Sistema, pois afetam diretamente 

suas ideias autoritárias, ideias essas que outrora dominavam o panorama brasileiro, e que a custa 

de muita luta tiveram o sem fim com a abertura para a democracia na década de 1980, mais que 

aos poucos foram voltando a partir do Governo de Fernando Henrique, e tendo uma trégua de 

14 (quatorze) anos durante o tempo em que o PT (partido dos trabalhadores) esteve no poder. 

O que está acontecendo no Brasil é semelhante ao que aconteceu no período do Estado 

Novo e no Regime Militar, onde a industrialização e o mercado mundial impõem ao sistema a 

desvalorização do ser humano em troca de riquezas para saciar a fome incontrolada do sistema 

capitalista mundial. 

 Devemos ter claro que assim como os pioneiros no ensino da Sociologia e da Filosofia 

procuravam soluções para os males que atingiam à saciedade de sua época, nós nos dias de hoje 

nos vemos na necessidade de utilizar de todo arcabouço teórico que nos foi deixado por eles 

para combatermos os males que atingem a sociedade hodierna, e nunca a Sociologia e a 

Filosofia foram tão importantes para entendermos o que se passa na nossa sociedade, e com 

esse trabalho deixa entrever que estamos vivendo uma quarta revolução industrial como diz 

Cláudia Costin (2019): 

  

Estamos vivendo a quarta revolução industrial. O que vai acontecer a médio prazo é 

que a inteligência artificial vai substituir também o trabalho intelectual ``, diz ela. “O 

que nos diferencia de nós, humanos, é justamente nossa capacidade de pensar, de ter 

pensamento abstrato mais profundo, pensamento sistêmico. A filosofia nunca foi tão 

urgente quanto nos tempos de hoje”. Já a sociologia, diz a professora, é importante 

para entender a nova sociedade que está emergindo. “Gostaria de lembrar que, nos 

tempos de Josef Stalin, era proibido estudar sociologia na União Soviética”, afirma. 

“Filosofia e sociologia são duas disciplinas que vão fornecer a capacidade de 

pensamento sistêmico, tão importante no século 21.  (GAZETA DO POVO, 2019)  

  

  

Podemos, portanto, considerar as disciplinas de Sociologia e Filosofia perigosas 

somente para aqueles que tenham medo de uma população que pense por si mesma. Este perigo 

pode assemelhar-se ao perigo que uma vacina pode oferecer a uma determinada doença, para 

que a usa, poder ser considerada uma possibilidade de cura, mais para a doença a vacina é um 

perigo. Sendo assim, Sociologia e Filosofia podem ser perigosas para um governo autoritário, 

e a cura para os males que assolam a sociedade e a educação no Brasil. 

O mundo está atualmente passando por uma crise jamais vista na história, pois estamos 

no ano de 2021, e quando iniciamos este trabalho não poderíamos imaginar que hoje estaríamos 

em meio a uma pandemia viral, que obrigou o fechamento de todas os estabelecimentos 

públicos e privados, pandemia essa causada pelo vírus Covid-19, que já causou: 

  

 

Casos 

203 M 

203, 000, 

000 

  Óbitos 

4,3 M 
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E só no Brasil foram: 

 

Casos 

20,2 M 

20, 200, 000 

+13 893 

 Óbitos 

563 mil 

563, 000 

+399 

 

    

  

Portanto na atualidade as preocupações são outras, embora ainda tenhamos o risco de 

termos as disciplinas de humanas retiradas dos currículos das escolas brasileiras, temos no 

momento a maioria dos estabelecimentos de ensino fechados, ou trabalhando de forma remota, 

ou funcionando em sistema híbrido, mudando completamente o panorama mundial, onde os 

problemas com a educação se tornaram muito maiores do que poderíamos supor a um ano atrás. 

Teremos, portanto, muita matéria para pesquisas futuras, pois no momento de fato, o 

futuro ainda se apresenta incerto. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta a história do metodismo na cidade de Manaus (AM), no período da Belle 

Époque. Existiam protestantes em Manaus na Belle Époque? A pergunta  orienta a pesquisa 

que está iniciando. O encontro com o tema se deu de forma que se possa elucidar como foi 

estabelecido o metodismo na cidade de Manaus-AM. O objetivo deste artigo é elucidar como 

foi estabelecido o metodismo na cidade de Manaus -AM. Apresentar a contribuição do 

metodismo não somente para evangelização protestante, mas também para formação de uma 

cultura evangélica na  sociedade manauara no início do período republicano. Este estudo tem 

como base uma pesquisa bibliográfica ,  visando  alcançar  os  objetivos  propostos.  

Inicialmente,será  feita  uma  revisão  bibliográfica  para  descrever  o metodismo na cidade de 

Manaus-AM. Dentre esses missionários protestantes que direcionaram sua atenção para a 

cidade de Manaus encontramos o missionário norte-americano Rev. Marcus Ellsworth Carver, 

de origem metodista. Convidado pela Conferência de New Hampshire, foi conduzido a compor 

os quadros da Missionary Society of the Methodist Episcopal Church (Sociedade Missionária 

da Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos). 

Palavras-chave: Marcus E. Carver. Metodismo. Manaus.Belle Époque. 

  

ABSTRACT 

This article presents the history of Methodism in the city of Manaus (AM), in the Belle Époque 

period. Were there Protestants in Manaus at the Belle Époque? The question guides the research 

that is starting. The encounter with the theme took place so that it is possible to elucidate how 

Methodism was established in the city of Manaus-AM. The purpose of this article is to elucidate 

how Methodism was established in the city of Manaus -AM. Present the contribution of 

Methodism not only to Protestant evangelization, but also to the formation of an evangelical 

culture in Manaus society at the beginning of the republican period. This study is based on a 

bibliographical research, aiming to reach the proposed objectives. Initially, a bibliographical 

review will be made to describe the methodism in the city of Manaus-AM. Among these 

Protestant missionaries who directed their attention to the city of Manaus, we find the American 

missionary Rev. Marcus Ellsworth Carver, of Methodist origin. Invited by the New Hampshire 

Conference, he was led to compose the boards of the Missionary Society of the Methodist 

Episcopal Church. 

Keywords: Mettzer. Formatting. Academic work. 
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INTRODUÇÃO 

  

Uma História da inserção da Igreja Metodista na Cidade de Manaus – Amazonas no 

período da Belle Époque entre os anos de 1888 a 1944. Existiam metodistas em Manaus na 

Belle Époque? A pergunta orienta a pesquisa que está iniciando. O encontro com o tema se deu 

de forma que se possa elucidar como foi estabelecido o metodismo na cidade de Manaus -AM. 

Procura-se por algo que aborda a presença do metodismo na política amazonense, ou nos dias 

atuais ou em algum momento na história do Amazonas. 

  Em quais circunstâncias houve uma contribuição dos metodistas não somente para a 

evangelização protestante, mas também para a formação de uma cultura evangélica na 

sociedade manauara no início do período republicano. Até que ponto o papel que a leitura, como 

método de evangelização, desempenhou na construção das representações, do imaginário, da 

cultura e da identidade do protestantismo que se estabeleceu na cidade de Manaus, entre os anos 

de 1888 e 1944, período que compreende a chegada de Carver a Manaus no dia 1° de janeiro 

de 1888, de seu retorno definitivo para os Estados Unidos, em 1908 e a continuidade da obra 

missionária através da Igreja Episcopal Amazonense até o ano de 1944. 

  Elucidar como foi estabelecido o metodismo na cidade de Manaus -AM. Apresentar 

aspectos sobre a presença do metodismo na política amazonense ou nos dias atuais ou em algum 

momento da história do Amazonas. Apresentar a contribuição do metodismo não somente para 

evangelização protestante, mas também para formação de uma cultura evangélica na sociedade 

manauara no início do período republicano. Este estudo tem como base uma pesquisa básica e 

bibliográfica, visando alcançar os objetivos propostos.  Inicialmente, será feita uma revisão 

bibliográfica para averiguar a presença do metodismo   o metodismo na cidade de Manaus-AM, 

assim como, uma descrição minuciosa da ação evangelística e política da influência metodista 

na sociedade manauense da Belle Époque. 

O metodismo começou na Inglaterra, no século 18, a partir da experiência de fé de um 

jovem pastor anglicano chamado John Wesley (1703-1791). Quando era estudante da 

Universidade de Oxford, Wesley foi um dos líderes de um grupo de cristãos que se reunia 

regularmente com o objetivo de aperfeiçoar sua vida espiritual. 

 Por causa de seus hábitos metódicos de estudo e oração, os estudantes acabaram sendo 

apelidados de "metodistas". Em 1738, Wesley sentiu-se chamado a renovar a Igreja Anglicana 

e a sociedade em que vivia, buscando a vivência de santidade individual e social. A mensagem 

de conversão individual e transformação da sociedade fez o movimento metodista crescer na 

Inglaterra e resultou na fundação da Igreja Metodista. 

  A Igreja Metodista nasceu da obra evangelística de John Wesley na Inglaterra do século 

XVIII dentro de um Anglicanismo voltado para as elites. Inicialmente, Wesley liderou um 

grupo que se intitulava Clube Santo. De acordo com o historiador protestante Earle Cairns “os 

membros deste grupo foram apelidados de Metodistas, [...] por causa do seu estudo metódico, 

seus hábitos de oração e suas iniciativas frequentes de ação social nas prisões e entre os pobres” 

(CAIRNS, 1995, p. 329). 

A evangelização realizada por Wesley, segundo Cairns (1995, p. 329), promoveu o 

chamado reavivamento inglês. Foi o terceiro despertamento religioso naquele país e por conta 

desse fervor evangelístico, Wesley se tornou pregador itinerante percorrendo cerca de 200.000 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 63 

milhas a cavalo pela Inglaterra, Escócia e Irlanda, compôs diversos hinos e exerceu impacto 

sobre a sociedade inglesa opondo-se ao álcool, guerra e escravidão (CAIRNS, 1995, p. 330).  

Uma contribuição do metodismo não somente para a evangelização protestante, mas 

também para a formação de uma cultura evangélica na sociedade manauara no início do período 

republicano. Em que sentido a leitura tem um papel, evangelístico, e influenciar culturalmente 

a identidade do protestantismo que se estabeleceu na cidade de Manaus, entre os anos de 1888 

e 1944, período que compreende a chegada de Carver a Manaus no dia 1° de janeiro de 1888, 

de seu retorno definitivo para os Estados Unidos, em 1908 e a continuidade da obra missionária 

através da Igreja Episcopal Amazonense até o ano de 1944. 

Wesley adotou como fundamento doutrinário o ensinamento de Jacob Armínio (1560 - 

1609), teólogo calvinista holandês que viveu no final do século XVI. Armínio posicionou-se 

contra o calvinismo que seguia a doutrina do reformador francês João Calvino. Ambos 

concordavam que os seres humanos encontravam-se sob a ira de Deus por serem herdeiros do 

pecado de Adão e por isto estavam condenados à danação eterna. Armínio, porém, no tocante 

à salvação cria que o homem poderia cooperar com Deus e esta é a principal divergência entre 

arminianos e calvinistas. 

  O tema pesquisado decorre de questões levantadas a respeito da Igreja Metodista na 

cidade de Manaus-AM a partir do ano de 1888. Procura-se analisar a contribuição do Rev. 

Marcus Ellsworth Carver não somente para a evangelização metodista, mas também para a 

formação de uma cultura evangélica na sociedade manauara no início do período republicano. 

Por isso é que se investiga o papel que a leitura, como método de evangelização, desempenhou 

na construção das representações, do imaginário, da cultura e da identidade do metodismo que 

se estabeleceu na cidade de Manaus, entre os anos de 1888 e 1944, período que compreende a 

chegada de Carver a Manaus no dia 1° de janeiro de 1888, de seu retorno definitivo para os 

Estados Unidos, em 1908 e a continuidade da obra missionária através da Igreja Episcopal 

Amazonense até o ano de 1944. 

  Atualmente, o interesse dos pesquisadores da área de teologia tem tido um aumento 

significativo com relação ao tema da história de igrejas tradicionais. O historiador francês Marc 

Bloch definiu a história como a ciência dos homens no transcurso do tempo; o francês Lucien 

Febvre destacou que a história é o processo de mudança contínua da sociedade humana. 

   Segundo o brasileiro Aurélio Buarque de Holanda, a história é a narração metódica dos 

fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade, em geral. 

Já para o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, a história é o estudo do que os 

homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam, das ideias que tinham, podemos 

perceber que história é o estudo do passado para explicar como era a vida em outros tempos. 

“História é a disciplina que estuda a vida dos homens em sociedade ao longo do tempo. Seu 

objetivo é compreender ações, desejos, pensamentos, sentimentos e criações culturais dos 

homens em diversas sociedades e variadas épocas. 

É importante então percebermos que embora muitas pessoas pelo senso comum digam 

que a Igreja está sempre fora da história, o contrário é o mais correto. Como apresentado por 

Leva, a Igreja atua na história e na história na Igreja. De acordo com os fatos que vão 

acontecendo a Igreja emite respostas e essas respostas modificam os fatos futuros. 
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Podemos perceber que história é o estudo do passado para explicar como era a vida em outros 

tempos. “História é a disciplina que estuda a vida dos homens em sociedade ao longo do tempo. 

Seu objetivo é compreender ações, desejos, pensamentos, sentimentos e criações culturais dos 

homens em diversas sociedades e variadas épocas. 

  É importante então percebermos que embora muitas pessoas pelo senso comum digam 

que a Igreja está sempre fora da história, o contrário é o mais correto. Como apresentado por 

Leva, a Igreja atua na história e na história na Igreja. De acordo com os fatos que vão 

acontecendo a Igreja emite respostas e essas respostas modificam os fatos futuros.   

  Este artigo está construído da seguinte forma:  Identificação, resumo, introdução 

fundamentação teórica, metodologia e referências. 

  

 METODISTAS EM MANAUS (1888-1944). 

  

 A HISTÓRIA DA INSERÇÃO DA IGREJA METODISTA NA CIDADE DE MANAUS - 

AMAZONAS 

   

Conforme Salvador (1982) o trabalho de evangelização protestante na região amazônica 

antes de 1888 aconteceu de modo esporádico e concentrado na região de Belém, “em meados 

de 1887, novos missionários metodistas desembarcaram no Pará com o fim de estenderem o 

trabalho a Santarém e a Manaus. 

  Dentre esses missionários protestantes que direcionaram sua atenção para a cidade de 

Manaus encontramos o missionário norte-americano Rev. Marcus Ellsworth Carver, de origem 

metodista. Convidado pela Conferência de New Hampshire, foi conduzido a compor os quadros 

da Missionary Society of the Methodist Episcopal Church (Sociedade Missionária da Igreja 

Metodista Episcopal dos Estados Unidos), a ele foi concedido o apoio financeiro para o 

deslocamento e a instalação em seu destino, imediatamente ele "partiu para o Pará em maio de 

1887, para encontrar-se com o Sr.3 Nelson onde receberia a formação inicial na língua 

portuguesa, antecipadamente decidido a ir para Santarém e Manaus" (SALVADOR, 1982 p. 

61) 

  No dia 1º de julho de 2018 foi comemorado 135 anos de fundação da Igreja Metodista 

Episcopal do Pará (1883), a primeira igreja protestante organizada na Amazônia, localizada na 

cidade de Belém – Pará. É importante lembrar que a missão na Amazônia já estava no coração 

do metodismo desde 1835. 

  Os primeiros passos devem-se ao pastor Daniel Parrish Kidder que esteve em Belém 

durante o período conturbado da Cabanagem, assistindo a Sociedade Americana dos Marítimos. 

A vinda de Kidder a Belém como "primeira tentativa de penetração do protestantismo na 

Amazônia". No entanto, a morte precoce de sua esposa o forçou a retornar aos EUA em 1839. 

          Somente a partir de 1880 é que veremos um trabalho missionário metodista mais 

consubstanciado. Em 16 de junho daquele ano, o Rev. Justus Nelson, sua esposa Fannie Nelson 

e o missionário William Taylor chegam a bordo do Vapor Colorado no Porto de Belém.   

         O Rev. Justus Nelson, veio ao Brasil como missionário da Igreja Metodista Episcopal, 

norte dos EUA. A missão era de sustento próprio, logo tratou de trabalhar ministrando aulas de 

inglês nos dias úteis e cultos aos domingos. No dia 27 de junho de 1880, num armazém sub 

alugado, ele celebrou o primeiro culto, ainda em inglês. 
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          Já em janeiro de 1881, abriu uma escola metodista chamada "Colégio Americano". 

Contudo, em dezembro de 1882, após a epidemia de febre amarela que matou seu irmão John 

Nelson, sua cunhada que era casada com o outro irmão e a professora Hattie Bachelard, o 

Colégio foi fechado. Justus Nelson, então, foi trabalhar como empregado numa loja comercial. 

  Mas estas dificuldades não apagaram a chama missionária da família Nelson. Ainda no 

final de 1882, o pastor Justus Nelson foi convidado para pregar o Evangelho em português na 

casa de Justiniano Rabelo Carvalho, na Rua do Rosário, nº 40. E como o espaço ficou pequeno, 

o culto semanal passou a ser realizado numa casa situada na Av. 29 de Agosto, nº 68, hoje, Av. 

Assis de Vasconcelos. Foi nesta casa que o povo chamado Metodista da Amazônia fundou a 

Igreja Metodista Episcopal do Pará, testemunhando os desafios do Evangelho nas calorosas 

terras paraenses. 

  O Brasil era Imperial, tendo como religião oficial a Católica Romana, o que gerava 

muita perseguição ao povo metodista. O quadro de perseguição se agrava por Justus Nelson 

não se omitir do mundo político de sua época, defendendo ideais liberais e republicanos. 

Defendia a laicidade do Estado, liberdade religiosa, liberdade de imprensa e a ampliação da 

participação dos indivíduos na esfera pública. Num dado momento ele diz enfaticamente que 

segundo nosso parecer, a república é a forma de governo que melhor conserva os direitos do 

maior número de cidadãos, ou, por outros, que mais chegada é aos princípios da religião cristã 

[...] Procuraremos, portanto, apurar a consciência e despertar convicções firmes, sem as quais 

a república vindoura do Brasil não poderá ser feliz". 

          Eleito superintendente do Distrito Brasil, que incluía as missões metodistas do Pará, 

Pernambuco e Amazonas, Justus Nelson lançou a semente do Evangelho nas cidades de 

Benevides/PA, Santarém/PA e Manaus/AM. Tudo independente financeiramente da Igreja 

norte-americana e da tesouraria da Igreja local. 

  Em sua despedida, falando sobre a missão de sustento próprio, ele diria "da mesma 

maneira que Paulo em Corinto, eu no Pará, nunca recebi remuneração do meu serviço de pastor 

[...] Como não temos membros endinheirados na igreja, durante estes últimos anos a maior parte 

das reduzidas despesas da nossa igreja é paga com dinheiro meu, ganho por mim nas aulas de 

línguas [...] Alegremente prefiro ser livre e independentemente escravo de todos" 

  O jornal O Apologista Christão Brazileiro começou com uma periodicidade semanal e 

assim permaneceu de janeiro de 1890 até julho de 1891, período de maior fôlego do editorial, 

perfazendo em torno de setenta e seis edições. De agosto de 1891 até janeiro de 1892, o jornal 

passou a ser impresso quinzenalmente. A partir de fevereiro de 1892 até setembro de 1910, o 

jornal circulou mensalmente, sendo a cobertura de novembro a dezembro deste ano reunida 

num único número. Houve uma interrupção de sua publicação em 1910. Somente em 1925, ano 

de despedida da família Nelson de Belém, sairia a derradeira edição do Apologista, numa 

espécie de resumo de todas as obras empreendidas ao longo das mais de quatro décadas de 

missão na Amazônia. 

  O século XIX é visto na história da igreja protestante como um período de 

despertamento para missões transculturais, ficou conhecido como um período de ação de uma 

igreja ou sociedade missionária que enviava missionários para outros países com culturas 

diferentes da sua. Contudo os países europeus não consideravam a evangelização da América 

Latina importante, sua visão evangelística voltava-se para Ásia e África, locais onde os países 

europeus exploravam, vale ressaltar aqui muitos missionários, inclusive metodistas, lutavam 
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contra a exploração e a escravidão. Por não haver interesse em evangelizar a América Latina 

por parte de sociedades missionárias européias, incumbiram-se as sociedades missionárias nos 

Estados Unidos da tarefa de enviar evangelistas para os países latino-americanos.     

  O missionário Carver, oriundo dos Estados Unidos, carregava em si a cosmovisão e o 

ideário cultural de seu país. Esclarecemos que não negamos a existência de interesses políticos 

e econômicos na América Latina nesse período, como há até os nossos dias, o que queremos 

deixar bem entendido é que não podemos generalizar e afirmar que todo missionário protestante 

estava a serviço do liberalismo econômico e político. 

  Existem algumas obras que tratam da história do protestantismo no Brasil, contudo para 

essa pesquisa foram selecionadas duas obras que são consideradas clássicas na historiografia 

protestante, a obra do historiador francês Émile Guillaume Léonard (2002), O Protestantismo 

Brasileiro: estudo de eclesiologia e história social e a obra do historiador Antonio Gouvêa 

Mendonça (2008), O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, essas duas obras 

foram revisadas e reeditadas devido à sua importância para a história da igreja protestante no 

Brasil. 

  Outra obra importante para a historiografia protestante principalmente no que tange a 

Igreja Metodista é o trabalho do historiador, teólogo José Gonçalves Salvador (1982), História 

do Metodismo no Brasil. A nossa pesquisa teve uma preocupação com a metodologia utilizada 

pelo autor para analisar suas fontes. Partindo dos primórdios do Metodismo no Brasil e o 

pequeno começo de uma grande obra.  Para se analisar o mundo social construído pela igreja e 

no qual ela se insere, precisa ter um ponto de partida. Esse autor tem um ponto de partida muito 

interessante a, demonstrando que o modo de se constituir o metodismo no Amazonas não é o 

mesmo que nos Estados do Unidos da América. 

  De acordo com Dissertação defendida no Curso de Mestrado em História do Instituto 

de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas (2015) por Sandro 

Amorim de Carvalho, com o título O Povo do Livro: História da Inserção do Protestantismo 

em Manaus (1888-1944). Esta dissertação apresenta o relato da inserção do protestantismo na 

cidade de Manaus (AM), entre os anos de 1888 e 1944. É resultado de pesquisa sobre a atividade 

missionária do Rev. Marcus Ellsworth Carver e sua contribuição para a formação de uma 

cultura evangélica oriunda de seu imaginário e de suas representações de mundo, apresentando-

o como primeiro missionário protestante a estabelecer na cidade de Manaus atividades de 

pregação, leitura e ensino público da Bíblia, o que culminou na fundação da Missão Bethesda 

e da Igreja Evangélica Amazonense. 

   Em 1908, ao retornar para os Estados Unidos, deixou a Igreja sob a direção do Pr. 

Juvêncio Paulo de Mello. Ao fazer um levantamento da produção historiográfica no campo da 

História das Religiões no Amazonas, encontramos diversas pesquisas voltadas para a 

missionação católica e seus corolários, enquanto ao que se refere à pesquisa sobre o 

protestantismo. Entretanto, na dissertação defendida junto ao PPGSCA no ano de 2003 e 

realizada por Guiomar Lima de Carvalho com o título A presença da Igreja Batista no 

Amazonas. A autora trata da presença da denominação batista na cidade de Manaus desde sua 

chegada ao final do século XIX. 

  Poderíamos considerar, em parte, uma pesquisa histórica, uma vez que a autora utiliza 

o conceito de representações no sentido de mundo construído pelos que compartilham a visão 

batista de que eles são a verdadeira igreja de Cristo, De acordo com  a obra do historiador 
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Eduardo Hoornaert (1992) História da Igreja na Amazônia que traz um capítulo sobre a História 

dos protestantes na Amazônia até 1980 escrito pelo historiador Martin Dreher, que nos adverte 

no início de seu texto, que se trata de uma apresentação panorâmica da presença protestante na 

Amazônia. Segundo esse autor, falar sobre os protestantes na Amazônia “é um projeto 

descomunal” (DREHER, 1992, p. 321) devido à escassez de material catalogado e arquivos que 

se ocupem desta documentação. 

  A dificuldade aumenta porque muitos missionários quase não deixaram rastros de sua 

atividade na região. De acordo com Dreher (1992, p. 321) “a história da Igreja, em particular, 

é o que ficou de marcas, impressões, vida”, o que nos faz lembrar a metáfora usada por Marc 

Bloch (2001, p. 54) Outras obras que podemos citar como referência sobre a história do 

protestantismo são: o trabalho organizado por João Leonel, Novas perspectivas sobre o 

protestantismo brasileiro (2010), que apresenta diversos artigos sobre a atuação das igrejas 

protestantes na América Latina e no Brasil; o livro de Lourenço Stelio Rega, Por outra História 

da igreja na América Latina (2011), cuja abordagem do autor fundamenta-se na Filosofia da 

Alteridade de Enrique Dussel que propõe uma historiografia escrita a partir do outro, do 

oprimido, do esquecido pela História oficial; a obra compartilhada por Justo L. González e 

Ondina E. González, Cristianismo na América Latina: uma outra História (2010), os autores 

dessa obra partem do pressuposto de que a História não se reduz a narrativa do passado, mas 

afeta o nosso presente, eles fazem um levantamento do Cristianismo na América Latina, não só 

do protestantismo, incluindo as civilizações pré-colombianas em seu contato com o invasor, 

chegam aos nossos dias analisando a presença de um novo “protestantismo”, o pentecostal. 

Acreditamos que as que foram expostas até aqui até o momento nos são suficientes para 

percebermos que a evangelização protestante na América Latina e no Brasil é pouco explorada. 

O material até agora foi e é produzido sobre ela ainda é escasso, permanecendo, ainda, sobre 

esse processo missionário na Amazônia lacunas propícias à investigação. 

  Segundo o teólogo e historiador, Richard J. Sturz (1995), associa a evangelização 

ocorrida no século XIX “irrevogavelmente à venda de Bíblias”. Segundo ele, “os primeiros 

crentes [brasileiros] esforçaram-se para alfabetizar-se, a fim de poder ler a Bíblia”. Este sinal 

tornou-se tão característico dos crentes no Brasil que eles mesmos vieram a ser conhecidos 

como ‘Bíblias’. 

  A esse processo de expansão do cristianismo protestante no século XIX o historiador, 

Kenneth Scott Latourette 14 chamou de “O Grande Século do Avanço Missionário”, e de sua 

obra sobre a expansão do cristianismo composta por sete volumes, dedicou três volumes ao 

tema (STURZ, 1995, p. 358). Esta visão é legitimada por Gilberto Freyre em Os ingleses no 

Brasil (2000, p. 45) quando este apresenta os termos “bode, missa-seca, bíblias”, aliás, 

pejorativos, pelos quais eram tratados os primeiros protestantes que se fixaram no Brasil na 

primeira metade do século XIX. Diga-se de passagem, que Freyre associa a difusão desses 

termos à figura do moleque motejador, aquele que insultou o estrangeiro nas ruas, o transformou 

em figura de vilipêndio no sábado de aleluia, “que o macaquear nas troças de carnaval, 

ridicularizando-o em proveito da cultura invadida” (FREYRE, 2000, p. 45). 

 METODOLOGIA 
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  Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica qualitativa, visando alcançar os 

objetivos propostos.  Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica para descrever o 

metodismo na cidade de Manaus-AM. 

  Este artigo apresenta os resultados dessa pesquisa, é o resultado da busca para 

questionamentos acerca de quem foram e quando chegaram os primeiros metodistas na cidade 

de Manaus. A História da Igreja Cristã na Amazônia, isto é, sua produção historiográfica, esteve 

voltada, em sua maioria, para análise do processo missionário católico. São obras que tratam 

da presença católica na região Amazônica através de suas ordens ou das visitações do Santo 

Ofício. 

  A História das Religiosidades de modo semelhante volta-se para as manifestações 

religiosas indígenas e suas associações ao catolicismo e aos ritos das religiões afrodescendentes. 

Não significa colocar em causa a validade e a importância dessas pesquisas, pelo contrário, 

devem ser feitas ainda mais. Contudo, percebemos que, em certa medida, havia um silêncio no 

tocante à presença evangélica ou protestante na cidade de Manaus, assim como na região 

Amazônica. Exceto, por algumas pesquisas desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação da 

UFAM, dissertações que surgiram nos Mestrados de Sociologia e Sociedade e Cultura. Ainda 

assim, a lacuna em História e o problema que nos incomodava continuavam. 

  Passamos, então, a buscar fontes que possibilitaram a construção de uma pesquisa 

referente ao tema. Ao realizar a pesquisa encontramos uma referência ao primeiro jornal 

evangélico de Manaus citada por Betty Antunes, historiadora e musicista da Igreja Batista, que 

durante suas pesquisas sobre a história dos Batistas no Brasil, especialmente a região sudeste, 

encontrou o jornal A Paz, editado na cidade de Manaus no final do século XIX por um 

missionário chamado Marcus Ellsworth Carver, a partir de sua descoberta continuou o 

levantamento de dados e descobriu que se tratava de um grupo protestante que conhecera 

quando morou em Manaus na década de 1930, enquanto seu esposo pastoreava a Igreja Batista 

de Constantinopla no bairro de Educandos. 

  Posteriormente, por essa linha de investigação descobrimos documentos que nos 

conduziram ao nome de Marcus E. Carver, identificado como um missionário metodista que 

chegou a Manaus no início do ano de 1888. As fontes encontradas foram diversas: cartas, 

relatórios, imagens e jornais. Contudo, havia um silêncio a respeito de quem era Marcus Carver, 

de sua atuação e dos resultados de seu projeto missionário, talvez por desconhecerem sua 

existência dentro das igrejas evangélicas. Por isto, fomos conduzidos a questionar: 

Questionamos o porquê do silêncio quanto à ação missionária de Marcus E. Carver em Manaus? 

Se tivesse sido intencional a tentativa de apagamento da memória do Rev. Carver? Porque ele 

mudou de denominação protestante e em que medida a mudança de ramo protestante 

influenciou a ação missionária de Carver e seu modo de representar o mundo? Em quais 

circunstâncias desenvolveu-se o trabalho missionário realizado por Carver em Manaus? Quais 

foram os resultados desse trabalho? 

  Essas questões, que são respondidas na escrita deste artigo, passaram a direcionar a 

leitura que se fazia das fontes e, a partir delas, elaborar objetivos a serem alcançados ao final 

deste artigo. Procuramos analisar a ação missionária do Rev. Marcus Ellsworth Carver como 

contribuição metodista para a evangelização e a formação de uma cultura evangélica na 

sociedade manauara no início do período republicano. Assim como, seu perfil como primeiro 

missionário protestante em Manaus. Identificando o projeto de evangelização empreendido por 
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Carver em Manaus e sua relação com os diferentes grupos sociais que ocupavam o espaço de 

Manaus e seus arredores. 

  Marcus Carver, tornou-se a personagem principal deste artigo, e para analisarmos sua 

trajetória de vida adotamos como metodologia de pesquisa as abordagens historiográficas da 

micro-história, história do imaginário e a biografia histórica. Seguindo a micro-história 

propusemos a redução de escala de observação, isto é, buscamos entender a visão religiosa da 

sociedade no final do século XIX, em macro e micro escala, através de um fragmento 

privilegiado. Por imaginário, entendemos como a capacidade humana para criar representações 

do mundo, não em sentido de um mundo que não existe, mas em sentido de existência real 

daquilo que estrutura o mundo dentro do mundo, a cultura dentro da cultura. A biografia é 

tomada aqui como trajetória de vida, optamos por conduzi-la colocando a figura de Carver 

como ponto central, em torno do qual as representações e práticas metodistas são analisadas, a 

partir de suas próprias representações e práticas. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Ao finalizar esta pesquisa sobre a inserção do metodismo em Manaus através da 

atividade missionária de Marcus Carver, objetivamos analisar um assunto pouco explorado da 

história do Amazonas. O itinerário foi longo, mas conseguimos encontrar uma trajetória que 

nos permitiu acessar algumas respostas. Contudo, ao finalizar esta pesquisa, vemos o 

missionário como um homem de seu tempo, sujeito a ações e ambições que concernem à alma 

humana, não se trata de vê-lo através de uma biografia heróica, para usarmos os termos de 

Dosse (2009), mas de uma biografia interpretativa, cujo direcionamento era tomar a vida de 

Carver como representação de um movimento de caráter mundial, as missões metodistas do 

século XIX. 

  Fazendo lembrar das palavras de Bloch (2001, p. 58) “o cristianismo [...] é, por essência, 

uma religião histórica”. Seus documentos, sua liturgia, pregação, evangelização e missionação 

sempre apontam para acontecimentos do passado. Expondo a história da Igreja Metodista em 

Manaus, através da vida de Marcus Carver, buscamos demonstrar isso. Ouvimos em algum 

lugar que “existe um momento em que o trabalho tem que ser abandonado e que um ponto final 

deve ser colocado”, lugar comum, mas interessante e imaginamos o porquê, porque concluí-lo 

é outra história. Afinal, como concluir algo que em si está inacabado, falar da trajetória de vida 

de alguém, possivelmente alguma injustiça é cometida, algo é esquecido ou acrescentado. 

Todavia, à guisa de conclusão, algumas considerações precisam ser apresentadas. 

  A primeira delas trata-se da espinhosa tarefa de afirmar o que foi chamado por Bloch 

(2001, p. 56) de ídolo das origens, o risco foi assumido, e explicamos: A frágil questão de quem 

foi o primeiro missionário protestante a chegar a Manaus. Desde o início da pesquisa sabíamos 

dos riscos que tal afirmação nos colocaria, pois é intrinsecamente frágil, não se sustentando por 

muito tempo caso surjam outras fontes que apresentem algum missionário mais antigo que 

Carver em Manaus. Entretanto, enquanto isto não acontece, apresentamos a conclusão de ter 

sido ele, Marcus Carver, o primeiro missionário protestante a fixar uma obra missionária na 

cidade de Manaus que prosperou até o início do ano de 1944, superando dificuldades e reveses, 

embora tenham permanecido firmes por algum tempo, confiando que estavam a serviço de Deus 
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e que este os sustentaria, sem o apoio formal de uma instituição eclesiástica tornou-se 

impossível a permanência do trabalho iniciado por Marcus Carver. 

  A segunda refere-se a uma questão metodológica, a biografia. Abordagem questionada 

dentro dos círculos da História Cultural, mas que tem sido revigorada nas pesquisas 

historiográficas recentes. Tomada aqui nos termos de Dosse (2009), adotamos a figura de 

Marcus Carver como personagem principal da narrativa histórica, sem, contudo, prover o leitor 

de uma biografia ampla da pessoa de Carver, isso não foi possível por não termos encontrado 

material que cobrisse detalhes de sua vida. Não era nosso objetivo torná-lo herói ou modelo de 

vida a ser venerado por algum seguidor, porém, o olhar sobre ele foi lançado em perspectiva 

hermenêutica, interpretando sua ação como particularidade representativa da macroestrutura 

social de sua época. 

  Vimos ainda a importância que Marcus Carver atribuía aos instrumentos de propagação 

do metodismo: a Bíblia e os cânticos. A Bíblia como fonte do ensino, da pregação. A partir dela 

é que são criadas representações importantes para a obra missionária metodista, seu ensino e 

pregação eram atividades contínuas na lida diária de Carver, cuja atividade semanal consiste 

pelo menos de oito reuniões que incluíam oração, pregação e ensino da Bíblia. Outro importante 

instrumento aplicado na evangelização metodista são os cânticos. Os cânticos desempenhavam 

um papel fundamental no culto metodista, era através deles que o crente metodista agradecia a 

Deus por sua salvação e anunciava em suas letras a mensagem de salvação. Marcus Carver 

criou seu próprio hinário, produziu e compôs diversos hinos para serem usados em suas 

reuniões e vários deles são cantados até hoje nas igrejas protestantes. Nessa seara concluímos 

ainda que o Hino “Firme nas promessas” foi traduzido por Carver e, mesmo sendo publicados 

em diversos hinários na atualidade, estes os apresentam com a epígrafe “tradutor anônimo”. 

  Além disso, concluímos que a importância do lugar no mundo para marcar a presença 

metodista foi levada tão a sério por Carver, que ele construiu dois templos na cidade. Um na 

Praça 14 e outro na Vila Municipal, dois locais em que mantinha atividades constantes e que 

eram utilizados para os cultos e, também, para a assistência social. 

  Destacamos seus colaboradores, pessoas que estiveram ao lado dele para a realização 

de sua atividade missionária. Alguns deles foram possíveis nomear, outros permaneceram no 

anonimato. Vimos que de sua parte não havia acepção de quem deveria ser evangelizado, pois 

seu projeto missionário voltou-se para os indígenas, os estrangeiros e os migrantes de outras 

regiões do país. 

  Sua dedicação ao projeto missionário foi questionada, porém, por algum tempo 

permaneceu o fruto de seu penoso trabalho, contudo, por falta de apoio não se sustentou e não 

permaneceu como outros ramos protestantes que vieram após ele. Mas permanece em algumas 

igrejas alguns dos que foram recebidos provenientes da igreja de Carver e ainda guardam uma 

vaga lembrança em suas memórias dos membros recebidos da igreja sem denominação. Houve 

uma tentativa de apagamento da memória de Marcus Carver e o que buscamos nesse artigo foi 

dar voz a quem dedicou parte de sua vida para cumprir sua vocação. 

  Há caminhos a serem percorridos. Pesquisas que ainda podem ser feitas, esta é só o 

início de algo que pode continuar. Há outras igrejas em Manaus que precisam ser historiadas, 

há outros povos sobre quem pouco se falou e que suas presenças na cidade de Manaus 

contribuíram para sua formação. 
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RESUMO 

Vivemos num país em que as características culturais são bastante diferentes de uma região 

para outra, considerando costumes, crenças, etnias, valores e variações linguísticas. Em face de 

toda essa riqueza cultural, um dos grandes desafios da escola que está atenta em construir e 

possibilitar o convívio democrático é dirimir os preconceitos e as discriminações, valorizar a 

nossa identidade cultural, repleta de riquezas pela sua pluralidade. Assim, a escola deve ser um 

local onde se aprenda a conviver com igualdade diante das diferenças, respeitando-se os limites, 

as individualidades, interagindo dinamicamente de forma a associar o conhecimento que o 

aluno traz de casa, com o que a escola lhe oferece. Quando agimos dessa maneira, 

oportunizaremos a muitas pessoas de construírem-se coletivamente, transformarem a realidade 

social, terem acesso ao conhecimento, desenvolverem o senso crítico pela reflexão e interação, 

exercendo assim sua cidadania. Entretanto, para que este processo de socialização e construção 

se efetive, é imprescindível uma prática de gestão e de docência comprometidas com a inclusão 

de todos, objetivando um ensino-aprendizagem significativo, coerente e de qualidade. 

Entendendo-se a construção da qualidade do ensino, aquela em que o conhecimento como 

perpassa pela realização da cidadania e que a pessoa aprenda e possa pensar, transformar e 

construir conceitos.É indispensável acrescentar também, a grande necessidade de integração 

escola e comunidade, pois um processo participativo necessita do envolvimento e 

comprometimento dos segmentos, em todas as ações realizadas, para a construção de uma 

escola pública voltada a seus interesses de cidadãos: A participação se efetiva quando existe 

um trabalho compartilhado, nas tomadas de decisões, voltadas aos interesses de toda a 

comunidade envolvida. 

Palavras-chave: Gestão escolar. Participação. Cidadania. 

 

ABSTRACT 

We live in a country where cultural characteristics are quite different from one region to 

another, considering customs, beliefs, ethnicities, values and linguistic variations. In view of 

all this cultural richness, one of the great challenges of the school, which is attentive to building 

and enabling democratic coexistence, is to resolve prejudice and discrimination, to value our 

cultural identity, which is full of riches due to its plurality. Thus, the school must be a place 

where one learns to live with equality in the face of differences, respecting limits, 

individualities, dynamically interacting in order to associate the knowledge that the student 

brings from home with what the school offers. . When we act in this way, we will provide 

opportunities for many people to build themselves collectively, transform social reality, have 

access to knowledge, develop critical thinking through reflection and interaction, thus 

exercising their citizenship. However, for this process of socialization and construction to be 

effective, a management and teaching practice committed to the inclusion of everyone is 

essential, aiming at meaningful, coherent and quality teaching and learning. Understanding the 

construction of teaching quality, one in which knowledge as pervades the realization of 

citizenship and that the person learns and can think, transform and build concepts. It is also 

essential to add the great need for integration between school and community, as a participatory 

process needs the involvement and commitment of the segments, in all the actions taken, to 

build a public school focused on their citizens' interests: Participation is effective when there is 

shared work, in decision-making, aimed at the interests of the entire community involved. 

Keywords: School management. Participation. Citizenship. 

INTRODUÇÃO 
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          Ninguém está livre da educação. Em qualquer lugar que estivermos, ela estará sempre 

presente, pois faz parte de nossa vida. 

O homem já nasce inserido em sua cotidianidade. O amadurecimento do homem 

significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as habilidades 

imprescindíveis para a vida cotidiana da sociedade. (HELLER, 1972, p. l8).                                                                                                            

          De que maneira isto acontece? Faz-se necessário ressaltar que, enquanto humanos, 

fazemos parte da natureza, que é universal e constante. Porém a forma como ocorreu nossa 

concepção, como foi o envolvimento da mãe e da família na gestação, método como se deu o 

parto, e, a partir daí todo o processo de orientação, formação, maneiras de reagir, observar e 

decidir no grupo em que estamos inseridos, educação que recebemos fará parte da cultura, 

variável e dinâmica, que é produção social do ser humano. Paulino (l988, p.7), reforça esta ideia 

quando diz que: “Toda sociedade tem suas formas próprias de organização da vida e, para o 

indivíduo, não é possível escapar dessa visão de mundo que sua cultura lhe dá. A cultura é o 

próprio mundo do indivíduo, pois, desde a infância, ele assimila e age nela.”. 

         Desta forma, pode-se dizer que a educação de uma pessoa se inicia na família ou no 

meio social em que nasceu e passa a viver, a qual se denomina educação informal. 

  

GESTÃO DEMOCRÁTICA E CIDADANIA 

  

       Nesse estudo, se atentará para a educação tida como “formal”, recebida na escola. 

       Enfatiza-se que não se trata de dizer que esta é mais importante que aquela, pois uma 

complementa a outra, porém, dadas as circunstâncias em que se encontra a atual conjuntura 

brasileira, ficou praticamente insubstituível a educação escolar de qualidade, tendo em vista 

que ela se tornou um dos poucos espaços onde muitas pessoas podem ter acesso ao 

conhecimento, desenvolverem-se, ressignificarem-se, contribuindo assim, à construção da 

cidadania de seus alunos. Neste sentido, Lück afirma: 

O trabalho de gestão escolar exige, pois, o exercício de múltiplas competências 

específicas e dos mais variados matizes. A sua diversidade é um desafio para os 

gestores. Dada, de um lado, essa multiplicidade de competências, e de outro, a 

dinâmica constante das situações, que impõe novos desdobramentos e novos desafios 

ao gestor, não se pode deixar de considerar como fundamental para a formação de 

gestores, um processo de formação continuada, em serviço, além de programas 

especiais e concentrados sobre temas específicos. (LUCK, 2009, p.25). 

  

           Nesta perspectiva, é necessário se perguntar: Qual é realmente a função social da 

escola?  Qual o compromisso do gestor escolar e demais profissionais para a mobilização da 

comunidade escolar, viabilizando possibilidades de efetivação dessa escola de qualidade? 

Segundo a Proposta Curricular – Santa Catarina: 

A educação escolar deve exercitar a democracia e a cidadania, enquanto direito social, 

através da apropriação e produção dos conhecimentos. Para tanto, faz-se necessária a 

busca de uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, (...), onde homens e 

mulheres sejam sujeitos de sua própria história (PROPOSTA CURRICULAR, 

SANTA CATARINA, 1998, p.97). 
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           A escola democrática propicia possibilidades dos sujeitos nela envolvidos, sentirem-

se partícipes da vida escolar com capacidade de sugerir, argumentar sobre o que é melhor para 

a construção de um bem comum a todos. 

          Para tanto, é necessário possibilitar intercâmbios entre as escolas e a sociedade: pais, 

alunos, professores, funcionários e demais membros dela, respeitando-se as diferenças e os 

conflitos sociais. 

 A gestão democrática pressupõe a criação de mecanismos concretos de participação 

e de autonomia da escola e, ainda, o respeito aos diferentes atores da escola e suas 

manifestações e formas de organização. Ao promover a participação dos alunos, 

promovemos, também, a formação de sujeitos do conhecimento, ativos e envolvidos 

em dar sentido à sua vida, às suas experiências e relações sociais. (DOURADO e 

DUARTE, 2001, p.89).                                                                                

             Desse modo, a gestão da escola pública implica em uma ação ético-política, 

comprometida com o processo educacional, pois o mesmo requer conhecimento e competência 

tanto administrativa quanto pedagógica. 

          Nesse contexto, o Projeto Político Pedagógico é um exercício para democratizar as 

relações internas da escola e oportunizar a participação de todos os segmentos no processo da 

Educação. Construir um projeto é antever um futuro diferente do presente. Nas palavras de 

Gadotti: 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 

de instabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado para 

melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa 

frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 

possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p.579).  

         

          Nesta perspectiva, construir um projeto é comprometer-se coletivamente para vivenciá-

lo em todos os momentos, pois nos permite que recuperemos o propósito de nossas ações, que 

muitas vezes se esvaem no ativismo do cotidiano escolar, perdendo sua dimensão pedagógica. 

          Desta forma, o Projeto Político-Pedagógico propicia a vivência democrática necessária 

à participação de todos e o exercício da cidadania. Porém, é importante destacar que, para que 

isso aconteça, não é necessário convencer os professores, a equipe escolar e funcionários a 

trabalhar mais, mas propiciar situações que lhes permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 

pedagógico de forma coerente, possibilitando assim, condições da escola de delinear sua própria 

identidade. Nas palavras de Bruno: 

 

 Melhorar a qualidade da educação vai muito além da promoção de reformas 

curriculares, implica, antes de tudo, criar novas formas de organização do 

trabalho na escola, que não apenas se contraponham às formas 

contemporâneas de organização e exercício de poder, mas que constituam 

alternativas práticas possíveis de se desenvolverem e de generalizarem, 

pautadas não pelas hierarquias de comando, mas por laços de solidariedade, 

que consubstanciam formas coletivas de trabalho, instituindo uma lógica 

inovadora no âmbito das relações sociais. (BRUNO, 1996, p.44). 
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            Assim, isso será possível quando todos os envolvidos com o processo educativo 

tiverem claro seu compromisso com o fazer bem e quando sentirem-se sujeitos de sua história 

e da sua cultura. Diante do contexto em que a escola pública está inserida; práticas não 

participativas e autoritárias, com um poder historicamente dominante e discriminador, não há 

dúvida de que a gestão democrática participativa é o caminho para a desmistificação desta 

situação, pois é através dela que poderemos construir uma escola a serviço dos cidadãos. 

          Em face disso, é necessário um trabalho comprometido e competente, buscando, como 

esclarecem Souza e Marçal: 

Inovar nossa prática pedagógica, no sentido de possibilitar ao aluno aprender os 

procedimentos necessários para adquirir, organizar, interpretar e produzir 

informações. “Uma proposta curricular que se proponha a formar o sujeito consciente, 

ativo, deve reorganizar suas atividades, deve privilegiar o desenvolvimento da 

capacidade de auto expressão, tendo o diálogo como componente pedagógico básico 

de sua prática educativa". (SOUZA e MARÇAL, 2001, p.110 e 111). 

            Neste trabalho dialético, onde os envolvidos crescem, aprendem, trocam experiências, 

conhecem-se, poderá ser concretizado um desejo de todos: um lugar melhor para se viver, pois, 

como diz Lodi: 

 ... a riqueza e a beleza da vida estão justamente nas diferenças e uma das mais belas 

coisas do viver e fazer educação é conviver com as diversas variedades da 

personalidade humana. No encontro dessas diferenças, novos horizontes e 

perspectivas se abrem, pois, o simples fato de relacionar-se com o diferente e 

desconhecido nos faz querer alcançar um ponto de equilíbrio, nos engrandece como 

pessoas, nos lança em desafios novos que fazem a vida ser mais estimulante, mais 

rica, mais plena. (LODI, 2002, p.8). 

                                                                                                                                                

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          A democracia participativa apresenta-se como uma possibilidade efetiva da integração 

dos vários setores da sociedade em busca do bem comum. 

           Desta forma, o convívio entre comunidade e escola é necessário, uma vez que ela 

proporciona espaço de construção de conhecimento compartilhado, considerando diversidade 

cultural, diferentes saberes, posturas divergentes, próprias de um espaço pluricultural e 

dinâmico. 

          Com isso, entende-se que a educação só pode ser concebida como um fenômeno social 

que se modifica, requer novas práticas e não sobrevive isolada da constante mudança social. 

          Diante disso, a escola ao cumprir sua função social, de mediação, influi 

significativamente na formação da personalidade humana. 

          Com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos, 

professores, funcionários e gestor, no Conselho Deliberativo, Associação de Pais e Professores, 

Grêmio Estudantil, reuniões pedagógicas e administrativas, conselhos de classe participativo e 

consequentemente, no Projeto Político Pedagógico, a possibilidade da gestão escolar atuar 

como mediadora na formação do sujeito-cidadão efetivar-se-á, pois entendemos que o processo 

de gestão é um compromisso ético do profissional com a sociedade, alguém que se preocupa, 

acredita e compromete-se, permanentemente, com a construção de uma educação 

transformadora e que realmente, sente necessidade de criar situações inovadoras e refazer 
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caminhos. O Compromisso Coletivo buscará caminhos alternativos à verdadeira função 

educacional da escola, a qual desta forma proporcionará as condições necessárias de progresso 

e desenvolvimento social à sociedade. 
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RESUMO  

O presente estudo é resultado de pesquisa e análise de atividades de uma unidade educacional 

a fim de investigar o processo de construção do conhecimento no espaço escolar, o qual baseia-

se na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano e, consequentemente, na 

constituição do sujeito-cidadão. É através de outros que o sujeito estabelece relações com 

objetos de conhecimento, isto é, sujeito-sujeito-objeto. Assim, a constituição do sujeito, com 

seu conhecimento e formas de agir, se dá na sua relação com outros sujeitos. A pessoa inserida 

em um determinado contexto, participando de práticas culturais, construídas historicamente, 

passará a incorporá-las ativamente. Desta forma, este processo terá grande relevância em sua 

formação histórica, enquanto sujeito. Importante ressaltar, a ação mediadora dos sujeitos que 

farão parte dessa construção. Nesta perspectiva, sendo a escola uma instituição social, espaços 

legitimados historicamente, para formação e construção de conhecimento, serão analisadas 

questões respondidas por alunos, pais e professores e também o Projeto Político-Pedagógico da 

Escola de Educação Básica “Verônica Senem”. Desta forma, se poderá refletir sobre as ações 

desenvolvidas e identificar possíveis caminhos para melhor gerir a escola pública, a qual deve 

estar em constante construção na busca de uma escola democrática e de qualidade. 

Palavras-chave: Unidade escolar. Projeto político-pedagógico. Sujeito ativo.  

 

ABSTRACT 

The present study is the result of research and analysis of activities of an educational unit in 

order to investigate the process of knowledge construction in the school space, which is based 

on the historical-cultural perspective of human development and, consequently, on the 

constitution of the subject. -citizen. It is through others that the subject establishes relationships 

with objects of knowledge, that is, subject-subject-object. Thus, the constitution of the subject, 

with his knowledge and ways of acting, takes place in his relationship with other subjects. The 

person inserted in a certain context, participating in cultural practices, built historically, will 

actively incorporate them. In this way, this process will have great relevance in his historical 

formation as a subject. Importantly, the mediating action of the subjects who will be part of this 

construction. In this perspective, as the school is a social institution, historically legitimized 

spaces for the formation and construction of knowledge, questions answered by students, 

parents and teachers will be analyzed, as well as the Political-Pedagogical Project of the 

“Verônica Senem” Basic Education School. In this way, it will be possible to reflect on the 

actions developed and identify possible ways to better manage the public school, which must 

be under constant construction in the search for a democratic and quality school. 

Keywords: School unit. Political-pedagogical project. Active subject. 

 

INTRODUÇÃO  

 

          Tendo em vista que a educação só pode ser concebida como fenômeno social que se 

modifica, requer novas práticas e não sobrevive isolada de seu contexto, pode-se dizer que 
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somente desta forma, ela cumprirá sua função social de mediadora nas interações entre os 

sujeitos, influindo significativamente na sua formação. 

          De acordo com Constituição Federal de l988, a educação é um direito de todos, dever 

do estado e da família. A mesma objetiva o desenvolvimento integral da criança, sua preparação 

para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Deve-se ministrar o ensino 

gratuito, público, de qualidade, considerando a igualdade de condições e o pluralismo cultural 

para acesso e permanência na escola. 

          Desta forma, entende-se que a educação básica brasileira é desafio de todos os 

envolvidos: estado e sociedade em geral, a fim de que a mesma possa conduzir seus partícipes 

ao efetivo exercício da cidadania e ao desenvolvimento social. 

         Sabe-se que obstáculos e desafios existem para o desenvolvimento de um processo de 

gestão que possibilite a participação e transparência. É neste sentido que deve ocorrer a ação 

clara e comprometida de seus atores e autores à conscientização, ao planejamento e discussão 

de propostas, enfim o envolvimento de todos, visando o estabelecimento de relações humanas, 

solidárias e éticas. 

  

ORGANIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

  

  A Escola de Educação Básica “Verônica Senem”, situada à rua D. Pedro I, nº 220, 

mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina e administrada pela Secretaria de Estado da 

Educação, localiza-se no município de Galvão, no Oeste Catarinense e pertence à Microrregião 

AMNOROESTE (Associação dos municípios   do Noroeste). 

 Através de pesquisa, foram diagnosticadas as características das famílias pertencentes 

à unidade escolar, a fim de se conhecer a realidade dos alunos e pais, suas características 

culturais, sociais e econômicas.  Assim, foi possível elaborar uma proposta pedagógica que 

desenvolvesse o educando em sua totalidade e não fragmentada.  

          Com referência às moradias das famílias dos alunos são 27,9% pertencentes à zona 

rural e 72,1% à zona urbana, destes 10,4% residem em casas alugadas, 83,6% residem em casas 

próprias, 6,0 % residem em casas cedidas. 

Em relação à renda familiar constata-se famílias com menos de um salário mínimo 

29,4%, de um a dois salários mínimos 24,4%, dois a três salários mínimos 19,4%, de três a 

quatro salários mínimos 14,4%, de quatro a cinco salários 4% e acima de cinco salários mínimos 

10%. 

 Quanto ao nível de escolaridade dos pais ou responsáveis: analfabetos 2%, 

semianalfabetos 7%, ensino fundamental incompleto 35,8%, ensino fundamental completo 

10,4%, ensino médio incompleto 10,9%, completo 35,3%, ensino superior 13,4%, pós-

graduados 8,5% e mestrado 0,5%.      

 As profissões dos pais: 31,8% são agricultores, 11,4% funcionários de empresas, 

comerciantes e empresários 10,9%, serventes/auxiliar de serviços gerais 7,5%, diaristas 8%, 

autônomos 16,9%, funcionários públicos 19,9%, outros 16,4%.  

          A partir da observação, constata-se que a clientela desta unidade escolar é constituída 

por predominância cabocla, seguida de italiana e alemã com a preservação de alguns hábitos e 

tradições; A cultura mais acentuada é a cabocla e gaúcha, uma vez que a maioria das famílias 

são oriundas do Rio Grande do Sul e Litoral Catarinense. 
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 As famílias beneficiadas por Programas do Bolsa Família 19,4%, e não recebem a bolsa 

80,6%. Tecnologias: possuem celular 100%, tablet 7,5%, computador 14,4%, notebook 38,8%, 

televisão 83,6%, internet 86,6%, dados móveis 23,9%. Celular para uso próprio: sim 84,6% e 

não 15,4%. Registra-se também que 3,5% dos alunos trabalham com carteira assinada, 

participantes do menor aprendiz 13,4% e não trabalham e 83,1%.  

  Partindo desta proposta o trabalho deve ser pensado, estudado e analisado, dentro de 

uma continuidade, contemplando o contexto social do educando, para que o processo de 

aprendizagem seja real e assim a educação seja contínua e, antes de tudo, transformadora.   

Neste contexto, ressalta-se que a Proposta Curricular - Santa Catarina relata: 

 

Falar-se em socialização do conhecimento, implica em garanti-lo a todos. Não se 

socializa nada entre alguns. Isto tem implicações com políticas educacionais que 

devem zelar pela inclusão e não pela exclusão, tais como campanhas de matrículas 

abrangentes, capacitação de professores, programas de formação, e com posturas dos 

professores diante do ato pedagógico, que zelam igualmente pela inclusão, tais como: 

zelar para que todos aprendam, não apenas os que tenham maior facilidade para tal, 

garantir que o conhecimento do qual o professor é portador seja efetivamente, 

oportunizado a todos os alunos. (...) A concepção histórico-cultural considera todos 

capazes de aprender e compreende que as relações e interações sociais estabelecidas 

pelas crianças e pelos jovens são fatores de apropriação de conhecimento, traz consigo 

a consciência de responsabilidade ética da escola com a aprendizagem de todos, uma 

vez que ela é interlocutora privilegiada nas interações sociais dos alunos. De todos os 

alunos. (PROPOSTA CURRICULAR – SANTA CATARINA, 1998, p.13 e 14). 

  

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR: 

Geral - Propiciar ao aluno o acesso ao conhecimento, integrando a sua vivência com uma visão 

crítica e dinâmica respeitando as relações pessoais do ambiente onde vive, considerando este 

momento diferenciado em nossas vidas que é a Pandemia. 

Específicos: 

Oferecer ensino de qualidade com organização pedagógica nas ferramentas:  Google sala de 

aula e apostilas impressas diante das necessidades colocadas pela Pandemia – Covid-19; 

Despertar o interesse de cada educando para o estudo remoto; 

Priorizar o desenvolvimento do sujeito como pessoa consciente e livre; 

Conduzir os educandos em uma trajetória de identificação, fazendo sua própria história; 

 Estabelecer a integração da escola com a comunidade; 

Articular os conteúdos à realidade do aluno; 

Atentar para a melhoria dos índices de aprendizagem, redução de evasão, da reprovação; 

Promover ações diferenciadas em relação à educação preventiva e inclusão de pessoas com 

necessidades especiais.  

Segundo relato no Projeto Político-Pedagógico dessa Unidade Escolar percebe-se: 

Ter claro que o elemento essencial entre escola e comunidade é a ação participativa de todos os 

seus integrantes no processo educativo; 

Procuram trabalhar o ensino-aprendizagem baseados na Proposta Curricular de Santa Catarina, 

buscando atender as necessidades reais dos educandos; 
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Demonstram comprometimento com uma proposta pedagógica abrangente, não fragmentada, 

contínua e transformadora; 

·               Nota-se sintonia entre seu grupo em relação ao envolvimento com um trabalho pensado, 

articulado com o contexto social, preocupados em instrumentalizar todos os seus partícipes para 

a construção de um mundo melhor, mais humano. 

  

FILOSOFIA DA ESCOLA: UM POSSÍVEL CAMINHO PARA CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA  

  

          Diante de uma sociedade estruturada e instrumentalizada para a preservação e 

desenvolvimento de um modelo econômico, que exclui o homem de sua essência como ser, que 

reverte principalmente o conceito de valores humanos e sociais. É Filosofia da Escola: 

 ·               Desenvolver uma Política Educacional onde possam participar como membros ativos, 

conscientes de seus direitos e deveres, consequentemente a formação de uma comunidade 

escolar engajada para que haja maior equilíbrio socioeconômico e cultural; 

·               Considerando o atual contexto político, social, cultural, econômico em que a “moderna 

sociedade” se encontra, caracterizada por extremas desigualdades sociais, que são consequência 

de um sistema conduzido a partir de interesses particulares favorecendo alguns, a escola deve 

constituir-se num pressuposto indispensável para que além de uma sociedade participativa e 

democrática, possibilite a transformação da mesma; 

·               A partir destas diretrizes básicas, desenvolver ações direcionadas para a melhoria de 

qualidade, fazendo com que a escola cumpra sua função social e possibilite a apropriação do 

conhecimento como elemento de transformação; 

·               Neste processo o professor passa a ser a mola propulsora da melhoria da qualidade. Torna-

se necessário que este se aproprie de sua prática enquanto ato pedagógico inserido, e possa 

analisar sua postura política-pedagógica que deve estar voltada para conteúdos que possuem 

esta dimensão de totalidade dinâmica e transformadora; 

·               Enquanto instrumento de avaliação, entende-se que a mesma não pode traduzir-se em 

mecanismo de punição, mas de possibilidade de constatar a prática de materialização de 

conhecimentos. 

 Este plano passa por questões como: Que escola se quer?  Que sociedade produzir?  

Que cidadãos queremos? 

          Entende-se que as respostas a estas questões, definições e clareza conceitual, se darão 

a partir de uma análise do que se faz, da teoria do desenvolvimento que se quer chegar, passando 

ainda por uma transformação pessoal e produção de conhecimentos. 

  

 

O PLANEJAMENTO SOCIALIZADO DAS AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS NA 

ESCOLA 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 82 

         A Unidade Escolar objetiva sua ação educativa, fundamentada nos princípios da 

universalização de igualdade, de acesso e permanência, da obrigatoriedade do Ensino 

Fundamental e da gratuidade escolar. A proposta é uma Escola de qualidade, democrática, 

participativa e comunitária, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do 

educando, preparando-o para o exercício de direitos e o cumprimento dos compromissos, 

sinônimo de cidadania e qualificação para o trabalho com pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas. 

A escola tem por finalidade formar cidadãos capazes de apropriar-se do conhecimento 

do senso comum e científico, considerando as diferentes áreas de conhecimento, as relações 

locais e globais, respeitando as particularidades de cada educando. 

 

TEMAS PEDAGÓGICOS QUE A ESCOLA DESENVOLVERÁ EM 2021:  

 

·                Novos Tempos;                    

·                Reciclagem; 

·                Gosto pela leitura; 

·                Festa junina; 

·                Semana do Estudante; 

·                 Projeto: Apoia; 

·                Saúde: Covid-19 / Aedes aegypti. 

  

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2021: 

Metas Pedagógicas:  

Planejar projetos pedagógicos com ações voltadas ao dia a dia do educando (NEPRE, Família 

na Escola, Dia do Estudante, Recreio Orientado, Festa Julina, Viagens Pedagógicas, Atividades 

Culturais, Reciclagem, entre outros); 

Acompanhar e estimular os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; 

Acompanhar as práticas diárias do professor, enfatizando o processo ensino-aprendizagem; 

Aumentar participação da comunidade escolar em 2021; 

Elevar os índices dos indicadores; 

Atuar em parceria com o Conselho Deliberativo; 

Promover o Conselho de Classe Participativo com 90% de participação; 

Orientar, acompanhar e auxiliar os Professores e Alunos no processo Ensino / aprendizagem 

durante o período de Pandemia. 

  

Metas Financeiras 

 Aplicar devidamente as verbas recebidas; 

Solicitar recursos para a manutenção e funcionamento da escola. 

 

Metas Administrativas: 

 Fiscalizar a merenda;  

Organização de documentos; 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 83 

Trabalhar ações que envolvam o NEPRE. 

 Metas Físicas: 

Envolver a APP, Grêmio Estudantil e demais parceiros para melhorar o desempenho 

pedagógico e tecnológico da Unidade Escolar; 

Buscar parceria com a CRE (Coordenadoria Regional de Educação) para melhoria do Ginásio 

de esportes, Telhado, Calhas, Reposição das Pastilhas e Infiltrações nas Paredes da escola; 

Arborizar o pátio da escola bem como os arredores dela; 

Construir bancos no ambiente escolar. 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 

Socializar os trabalhos interdisciplinares, envolvendo Ensino Fundamental Final, Ensino Médio 

(diurno e noturno) e Novo Ensino Médio nas suas especificidades, para desenvolvimento de 

suas capacidades, estimulando sua autonomia e criatividade contribuindo assim, para a 

formação de cidadãos responsáveis e intervenientes na vida da comunidade;  

Manter contato com as famílias dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem para 

que os mesmos sejam inseridos no processo; 

 Acompanhar o plano de aula do professor garantindo a qualidade educacional. 

Desenvolver atividades que envolvam ainda mais a família para melhor atender seus filhos, 

como palestras, encontros entre outros; 

Diminuir os Índices de Reprovação e Evasão Escolar no Ensino Fundamental e Médio em 50% 

no ano de 2021; 

Envolver o Conselho Deliberativo nas ações de sua função, deliberando juntamente com a 

equipe gestora e pedagógica assuntos relevantes a parte pedagógica da escola; 

Promover o Conselho de Classe Participativo no qual professores, pais e alunos sejam inseridos 

no processo de avaliação, contribuindo assim para a melhoria do ensino aprendizagem; 

Orientar os Professores e Alunos através das mídias existentes para prevenção ao COVID-19;  

Propiciar ao Grupo Escolar interação aos meios disponibilizados de comunicação para dar 

suporte às famílias, promovendo aprendizagem de fato. 

 

AÇÕES FINANCEIRAS: 

Aplicar devidamente as verbas recebidas, no ano de 2021 tanto no custeio como no capital, em 

prol da unidade escolar; 

Solicitar recursos para a manutenção e funcionamento da escola junto a CRE e a Gerência de 

Educação, bem como buscar parcerias junto a outras instituições. 

 

 

 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Garantir uma alimentação saudável e de qualidade aos educandos diariamente, fiscalizando a 

chegada dos alimentos, desde o seu recebimento até o momento em que está sendo servido ao 

aluno; 
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Garantir que todos os documentos da unidade escolar estejam organizados para o bom 

funcionamento da mesma, tais como documentos de alunos, professores, Serventes, Estatuto, 

PPP, Alvará Sanitário, Dedetização, Limpeza da caixa d’água; 

Propiciar reuniões em grupos ou individual para orientar ações envolvendo o NEPRE na escola. 

 

AÇÕES FÍSICAS: 

Promover juntamente com a APP, Grêmio Estudantil e comunidade escolar eventos para 

arrecadar recursos e adquirir aparelhos tecnológicos, organização do pátio da umidade bem 

como conservação básica do prédio; 

Buscar parcerias junto a Gerência de Educação a manutenção e o funcionamento da escola.  

  

PROPOSTA CURRICULAR 

 O Currículo é o fundamento de qualquer sistema de ensino. Ele se constitui de todo o 

conhecimento social disponível em nossa época, que foi selecionado e organizado, desde que 

se concretize naquilo que é vivido, sentido e aprendido pela pessoa que se educa. 

A Unidade Escolar oferece de acordo com a sua especificidade, o Ensino Fundamental-

Finais, o Ensino Médio e o Novo Ensino Médio. Nos períodos diurno e noturno, com 

autorização dos órgãos competentes. Este ano, está composta de 05 turmas dos Anos Finais, 01 

Ensino Médio Regular Diurno, 02 turmas do EM Regular noturno e 02 turmas do Novo Ensino 

Médio. 

  

 Matrizes da Escola: 

1181 – Anos Finais; 

2910 – Ensino Médio Regular – Diurno; 

2912 – Ensino Médio Regular – Noturno; 

3704 – Novo Ensino Médio – NEM (2ª Série); 

3796 – Novo Ensino Médio – NEM (1ª Série). 

 

 Os cursos são organizados em conformidade com a legislação específica, analisados 

pela Secretaria de Estado da Educação, encaminhados ao Conselho Estadual de Educação para 

a devida aprovação. 

A organização curricular de cada nível de ensino obedece à legislação vigente. Faz parte 

do currículo a temática: “História e Cultura Afro-Brasileira” conforme Lei Federal n.º 10.639, 

de 09 de janeiro de 2003 que altera a Lei n.º 9.394 de 20/12/1996. A referida temática será 

trabalhada em todas as disciplinas com ênfase em: História, Artes, Língua Portuguesa e 

Literatura, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. 

          Para um bom funcionamento dos trabalhos escolares, a articulação dos vários serviços 

e a interação qualitativa entre diferentes atores que integram o contexto da escola e para o 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, as normas de gestão e convivência serão 
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elaboradas com a participação representativa dos envolvidos no processo educativo: pais, 

alunos, funcionários e professores em consonância com as disposições legais aplicáveis. 

   Na busca da formação do sujeito cidadão entende-se o Conselho de Classe como um 

órgão colegiado de natureza deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, tendo por objetivo 

avaliar o processo ensino-aprendizagem na relação direção-professor-aluno e os procedimentos 

adequados a cada caso. 

            O Conselho de Classe será composto por: professores da turma, equipe gestora do 

estabelecimento ou seu representante; especialistas; alunos e pais.  Será participativo como 

possibilidade para uma avaliação prática reflexiva, qualitativa e crítica, que considere o aluno 

na sua totalidade. A coordenação, planejamento, execução, avaliação e desdobramento estará a 

cargo dos Especialistas em Assuntos Educacionais e equipe gestora. 

  

 O COMPROMETIMENTO DOS SEGMENTOS COM O PROCESSO EDUCATIVO E 

SOCIAL  - Nesta perspectiva: 

A participação e a democratização num sistema público de ensino, são a forma mais 

prática de formação para a cidadania. A educação para a cidadania dá-se na 

participação no processo de tomada de decisão. A criação dos conselhos de escola 

representa uma parte deste processo. (GADOTTI, 1999, p.49). 

           A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos 

possibilita a construção de projetos que visam a melhor e mais completa formação dos 

alunos, proporcionando-lhes conhecimentos construídos no ambiente escolar que ganham 

sentido quando há interação contínua e permanente entre o saber escolar e os saberes que 

ele traz para a escola. 

          A escola tem como função proporcionar um conjunto de práticas com o propósito de 

contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e 

construtiva, buscando eleger conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais 

que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são essenciais para que 

possam exercer seus direitos e deveres. 

          É necessário à utilização de metodologias capazes de priorizar a construção de 

estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, 

metodologias estas que favoreçam também o desenvolvimento da autonomia do sujeito, o 

sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo 

orgânico e integrado num trabalho de equipe. 

            O desenvolvimento de projetos e práticas pedagógicas voltadas para o aluno real e para 

a superação de seus problemas acontece quando a comunidade é participante, quando os pais 

fazem parte do jogo, quando há o acompanhamento das atividades dos alunos, corrigindo, 

orientando e incentivando sua participação. 

         Toda a ação educativa precisa ter em mente a dimensão do presente: a criança, o 

adolescente, os jovens vivem momentos muito especiais de suas vidas; vivenciam tempos 

específicos da vida humana e não apenas tempos de espera ou de preparação para a vida adulta. 
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Daí a importância de a escola procurar conhecer, tão profundamente quanto possível, quem são 

seus alunos, como vivem, o que pensam, sentem e fazem. Quando alunos percebem a escola 

atenta às suas necessidades, a seus problemas, a suas preocupações, desenvolvem autoconfiança 

e confiança nos outros, ampliando as possibilidades de um melhor desempenho escolar. Isso 

vale também para os adultos que trabalham na escola ou que estão de alguma forma envolvidos 

com ela: professores, funcionários, direção e pais. 

            É necessário também ter entendimento da dimensão de futuro, projetando formas de 

inserção dos alunos no mundo das relações sociais, das culturas e do trabalho, não se deixando 

contaminar por posturas conformistas, fechadas, avessas às transformações, atuando 

defensivamente em relação às mudanças. Trabalhar por uma visão do ideal de organização da 

convivência social e de um posicionamento pedagógico a fim de definir ações educativas e 

características necessárias às instituições escolares numa perspectiva de fazer com que o 

possível e desejável se tornem realidade. 

         Desencadear o processo educativo requer tempo para análise, discussão e reelaboração 

contínua, um clima institucional favorável, além de condições objetivas de realização.·.                                                                                                     

         Neste sentido, a Associação de Pais e Professores têm a finalidade de garantir o 

eficiente funcionamento da Unidade Escolar, o que favorece o desenvolvimento de ações 

adequadas ao processo educacional. Para tanto, realiza um trabalho de integração escola-

comunidade, visando atender os objetivos comuns, unindo esforços para estimular a 

transformação da escola em centro de integração e desenvolvimento comunitário, por meio da 

participação da família na escola e da escola na comunidade. 

            A construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico permite que se recupere o 

propósito das ações estabelecidas, pois de outra forma se esvaem no ativismo cotidiano, 

perdendo sua dimensão pedagógica. 

        Diante do exposto acima, evidencia-se a importância de participação de todos na 

construção de uma educação coerente com a realidade local e global, que é resultante de 

reflexão, ação e comprometimento com uma prática pedagógica inovadora, qualificada e 

contextualizada. 

  

“Como cidadãos de uma nova época, em que o exercício da democracia exige clareza 

de opções e coerência nas ações, os educadores precisam, diante desse novo apelo por 

mudanças, clarificar os propósitos que definem a intencionalidade e a dimensão das 

transformações que, necessariamente, deverão ocorrer na escola, a fim de que não se 

restrinjam elas a políticas de legitimação de programas oficiais, ou meras inovações 

metodológicas que atingem apenas o âmbito da sala de aula sem preocupação com o 

inevitável comprometimento de qualquer prática pedagógica com um projeto 

político”. (SANTIAGO, 1997, p.162)  
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 O QUE EXPRESSAM OS ALUNOS:  

1- O entende por cidadania e cidadão? E como a escola vem trabalhando a formação do 

sujeito-cidadão? 

Cidadania é: 

·                É o exercício dos direitos e deveres, com participação, inclusive na elaboração e discussão 

de quais são realmente estes direitos e deveres, além de compromisso de exercê-los e de 

reivindicar para todos os exerçam. 

         Ser cidadão é: 

·                Alguém que participa, luta pelos seus direitos exerce seus deveres; 

·                Ter direito de liberdade de expressão, saúde, educação, trabalho, lazer, etc.; 

·                Aquele que se forma com o exercício da cidadania. 

A escola pode ajudar: 

·                Promovendo o desenvolvimento de potencialidades humanas; 

·                Incentivando, ouvindo, participando da vida do aluno. A escola tem uma influência muito 

grande na vida do aluno e do cidadão, torna mais clara sua visão diante da sociedade. 

  

 2- A relação entre família-escola-aluno é importante para a formação da cidadania? Por 

quê? 

 ·               É extremamente importante, através da união das forças família-escola-aluno que se 

conseguirá ajudar os alunos a se constituírem como pessoas participantes e verdadeiros 

cidadãos; 

·               A família-escola-aluno forma um só conjunto, onde um serve de estrutura para o outro. 

Se tentarem caminhar sozinhos, não se conseguirá construir cidadãos responsáveis; 

·               Porque quando a família e escola se unem, elas fazem do aluno um grande cidadão, onde 

ele aprende a ter seus direitos e cumprir seus deveres. 

3- A formação da cidadania tem sido o fio condutor do trabalho pedagógico da escola?  

Até que ponto a escola se preocupa em colocar o sujeito (aluno) como centro do processo 

educativo? 

·               Sim, porque trabalha com culturas diferenciadas e pessoas, independentemente de cor, 

sexo e poder aquisitivo. A escola preocupa-se com a formação do aluno como sujeito crítico e 

participativo. Pena que nem todos os alunos reconhecem este trabalho:  

·               Muitos passos já foram dados nesse sentido, mas muitos alunos ainda saem da escola 

com a mentalidade “fechada”, não participam, nem são conscientes. A educação só se constitui 

através dos alunos.   

4- Qual é o papel da educação escolar na atualidade? E de cada membro da comunidade 

escolar (pais, alunos, gestor e professores)? 

 

·               A nossa escola tem o professor como mediador da educação. Como objetivo de mediar e 

transformar o aluno em um sujeito crítico, participativo e cidadão consciente de seus direitos e 
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deveres como membros inseridos num contexto social. Contribuir na formação  do cidadão, 

os pais como primeiros formadores e a escola como complemento; 

·               O desenvolvimento psicológico, pessoal, social, cultural, econômico, mostrando a 

realidade em que vivemos. Os pais participam do conhecimento de seus filhos, vindo às 

reuniões e conselhos de classe: Aluno frequentar a escola, participar das aulas, cumprir com as 

normas da escola; Gestor estar frente aos acontecimentos da comunidade escolar a fim de 

orientar o grupo, fazendo com que haja um equilíbrio na escola, auxiliando e cobrando o 

exercício de leis de modo que todos tenham seus direitos cumpridos e deveres exercidos; 

Professor buscar maior número de informações, tornando-se assim, atualizado para transmitir 

aos alunos maior conhecimento. 

 

5 - Que ações vêm sendo realizadas pelo gestor em busca da articulação da família com a 

escola? O que queremos e precisamos mudar em nossa escola? 

·               A direção e os professores fazem e devem continuar fazendo, empenhando-se, mas 

principalmente, a mudança deve acontecer com o aluno. Família na escola, reunião com pais. 

Cobrar mais a responsabilidade dos alunos, que eles participem, respeitem e modifiquem suas 

atitudes. 

·               Manter este laço aluno, gestão, país com mais momentos como este, para dialogarmos, 

sugerimos, questionarmos e criticarmos a nossa situação como aluno.  Alguns pais estão 

preocupando-se mais com seus bens financeiros do que com a vida escolar dos filhos. 

·               A participação e o respeito com os colegas e o patrimônio público. 

  

6- Você participa nas decisões da sua escola? De que forma?  Por quê? 

·               Quando envolve o todo não, mas nas decisões em sala de aula, sim. Dando opiniões e 

respeitando as opiniões dos outros. 

·               Dando opiniões que ajudem na construção de uma escola democrática e participando dos 

eventos escolares.           

           De acordo com as observações acima, Figueiró ressalta que: 

Entender os cidadãos como sujeitos de direitos, livres para exigir e lutar por seus 

direitos em situações às quais eles não estejam garantidos é o princípio básico da 

democracia, mas, onde está o limite entre o que é direito e o que é uma necessidade 

ou um interesse particular? A diferença entre carência e direito é o ponto fundamental 

para se pensar o sentido da democracia. (...) A ideia de participação, portanto, traz 

implícita a concepção da democracia como um valor a ser respeitado e cultivado e que 

tem como imperativo ético o respeito à autonomia e à dignidade de cada ser humano. 

É na participação que se revela o sentido mais amplo da solidariedade e do 

reconhecimento do outro, a partir do respeito às diferenças. (...) A escola não pode 

ficar alheia às transformações da vida social, pois o espaço escolar surge como um 

local privilegiado para o exercício da cidadania participativa. (FIGUEIRÓ, 2002, p. 

20 e 21). 

    

        Portanto, é nesse contexto que se abrem possibilidades de o gestor interagir de forma 

consciente, competente e crítica, objetivando a mudança do atual quadro presente no espaço 

escolar.     

         Desta forma, entende-se que a educação básica brasileira é desafio de todos os 

envolvidos: estado e sociedade em geral, a fim de que a mesma possa conduzir seus partícipes 

ao efetivo exercício da cidadania e ao desenvolvimento social. 
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O QUE DIZEM OS PAIS: 

  Serão transcritas algumas respostas dadas pelos pais, com relação ao processo ensino-

aprendizagem: 

1 -  A relação entre família-escola-aluno é importante para a formação da cidadania? 

A escola tem autonomia para fazer essa relação e é em conjunto que encontramos força para 

formar bons cidadãos. 

É importante sim, pois a cidadania não é criada sozinha, mas com a participação de todos. 

A relação é importante e devem caminhar lado a lado despertando assim mais conhecimento 

dentro da família e de cada cidadão.   

  

2 - Que ações vêm sendo realizadas pelo gestor escolar em busca da articulação da família 

com a escola? Que outras atividades podem acontecer? 

 ·               A escola tem se colocado à disposição e se mantém aberta para qualquer dúvida. Desperta 

na família a motivação para ajudar seus filhos. 

 ·               Estão sendo realizadas muitas coisas como: reuniões, assembleias, conselhos de classe, 

gincanas, onde há uma grande parceria. 

  

3- Qual é o papel da educação escolar na atualidade? 

 ·               A escola cumpre papel de destaque na formação de bons cidadãos, pois ainda é uma das 

instituições nas quais se aposta nos últimos tempos.  

·               O papel da educação é transformar cidadão com mais respeito para que na atualidade 

tenham um futuro melhor. 

·               Hoje, a escola preocupa-se em preparar os alunos para exame de vestibular e para o 

mercado de trabalho. Há também projetos onde se trabalha a cidadania, ética e moral. 

·               A educação desempenha um papel muito importante na atualidade, que é o de possibilitar 

a formação da autêntica cidadania. 

  

4- O que queremos e precisamos mudar em nossa escola? 

 ·               Fazer com que aconteça mais a participação dos pais dos alunos no momento das aulas. 

·               Queremos que ela seja cada vez mais aberta à comunidade, buscando somar forças para 

que a aprendizagem aconteça. 

·               Para acontecer às mudanças, eu penso que em 1º lugar deve haver a participação de toda 

a comunidade, porque ela faz parte do processo. 

  

5- Você participa nas decisões da escola? De que forma? 

·               Sim. Votando para o Conselho Deliberativo, Diretoria da APP. 

·               Nem sempre, pois o trabalho, às vezes não nos deixa participar. 

·               Participamos nas reuniões e dando sugestões. 

  

       Observa-se pelo relato dos pais em suas respostas que eles têm consciência da 

necessidade de se envolverem mais no processo educativo de seus filhos, porém dadas às atuais 

circunstâncias que atravessam as sociedades, dizem estar sem tempo e, admitem que muito mais 

poderiam fazer em prol das escolas de sua comunidade. Assim, a escola, funcionários, 
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professores e gestor acabam assumindo uma grande responsabilidade sozinhos, quando 

sabemos que se todos participassem mais efetivamente, o trabalho escolar atingiria mais 

facilmente seus objetivos. 

            Entretanto, deve-se continuar buscando a integração escola e comunidade, o apoio e a 

valorização para acontecer às mudanças esperadas e que são importantes para o entendimento 

da nova perspectiva de educação, a qual fundamenta-se na democracia participativa. 

O PAPEL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

Em sua essência, ser professor hoje, não é nem mais difícil nem mais fácil do que era 

há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com que a informação se 

desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em constante mudança, seu papel 

vem mudando, senão na essencial tarefa de educar, pelo menos na tarefa de ensinar, 

de conduzir a aprendizagem e na sua própria formação que se tornou 

permanentemente necessária. (Gadotti, 2003. P.15) 

 

     O trabalhador em educação deve estar inserido no processo educativo e comprometido 

com as ações inovadores, assumindo um papel de mediador na articulação de práticas 

pedagógicas que contribuirão para o processo ensino – aprendizagem. 

Questões discutidas com professores e suas opiniões: 

 

1 - A relação entre família- escola- aluno é importante para a formação da cidadania? Por quê? 

➢ É muito importante porque na medida em que se amplia a relação entre família- escola- 

aluno, percebem-se os resultados positivos no que se refere a uma convivência mais 

democrática.  

➢ Através desta integração traçam-se caminhos e ações para melhor se conduzir o trabalho 

da escola e consequentemente dos filhos (os alunos). 

  

2. Que ações vêm sendo realizadas pelo gestor escolar em busca da articulação da família com 

a escola? Que outras atividades podem acontecer? 

➢ Definição de metas e ações coletivas, resultando num maior comprometimento dos 

envolvidos.  

➢ A escola sempre procura articular a família com a escola, desde a responsabilidade de 

estudo em casa, família na escola, visitas, homenagens, assembleias, etc. 

  

3. Qual é o papel da educação escolar na atualidade? 

➢ Envolver, promover e articular os mais diversos segmentos para desenvolver novas 

experiências e competências a fim de que o educando tenha uma educação básica de qualidade 

capaz de melhorar nossa sociedade 

➢ É desenvolver o senso crítico, o sentido da identidade do aluno, a participação no 

processo social, a participação e assimilação cultural dos valores e atitudes.  

➢ Formar um cidadão participativo e responsável reflexivo, crítico capaz de transformar a 

realidade que a cerca para o bem da humanidade. 

  

4. O que precisa melhorar no processo de gestão escolar? Dê sugestões: 
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➢ O engajamento de todos os segmentos, principalmente dos pais. 

➢ Que todos falem a mesma linguagem. Que as decisões tomadas sejam realmente 

assumidas por todos. 

  

5. Que valores a escola deverá trabalhar em seu processo ensino-aprendizagem?   

➢ Respeito às diferenças, pluralidade de ideias, liberdade, tolerância, ética, cidadania, 

justiça, democracia, autoconfiança, dignidade. 

➢ Os valores de família, amor, convivência, respeito por si mesmo e pelos outros. 

➢ A consciência mais profunda a respeito do ser humano com suas diferenças, culturas, 

etnias, níveis sociais, a partir de aprendizagens significativas. 

  

6. A escola está cumprindo seu verdadeiro papel em prol da formação cidadã? Por quê? 

➢ Está cumprindo o seu papel, porém algumas famílias estão deixando a desejar. 

➢ Trabalha o conhecimento científico, resgatando o que já se perdeu de valores, culturais, 

sociais, econômicos. 

➢ Procura cumprir. Às vezes, isso não é possível devido aos problemas sociais que sua 

clientela apresenta e a falta de participação das famílias na educação de seus filhos. 

  

 

9 - Qual é a tua maior dificuldade em participar do processo escolar? 

➢ Minha carga horária está fechada. 

➢ Tempo para trocar ideias, planejar e planejar em equipe. 

➢ Conscientizar-se que a escola somos nós. 

  

         Um fator a observar quanto à relação professor-escola-comunidade é que, mesmo 

havendo a consciência da necessidade de participar, na prática diária, o trabalho ainda acontece 

de forma fragmentada, com ações algumas vezes individualizadas, o que não favorece o 

crescimento do grupo. 

            Ressalta-se também, que demonstram competência no trabalho que realizam, o que se 

faz é de qualidade, o qual se integrado seria ainda mais enriquecedor, produtivo e inovador. 

          O envolvimento de toda equipe de trabalho tem papel relevante na definição clara dos 

propósitos da escola. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante do exposto, entende-se que a educação só pode ser concebida como fenômeno 

social que se modifica, requer novas práticas e não sobrevive isolada de seu contexto, pois 

assim, ela cumprirá sua função social de mediadora, nas interações entre os sujeitos, influindo 

significativamente na sua formação. 

 É um espaço vivo e democrático, privilegiado da ação educativa que garante o acesso 

e a permanência ao ensino de qualidade, através da construção e reconstrução permanente do 
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conhecimento, a partir da realidade dos alunos, suas experiências, saberes e cultura, propiciando 

práticas coletivas de discussão através da garantia da participação de toda comunidade escolar; 

contribuindo na organização da comunidade e na construção de uma sociedade justa, igualitária 

e democrática; não admitindo qualquer tipo de opressão, discriminação e exploração da pessoa 

humana e valorizando a solidariedade e preservação do ambiente escolar. 

 A grande tarefa dos educadores será: desenvolver em si próprios estas qualidades; olhar 

para a prática educacional, rever e ressignificar os conteúdos, as estratégias, a organização da 

sala de aula, da escola, a relevância dos temas abordados, os recursos didáticos adotados; refletir 

e decidir como diminuir o vazio que se estabelece entre o conteúdo ensinado e as exigências da 

vida moderna para o desenvolvimento do educando. 

 A escola terá sempre como ponto de partida a tarefa educativa a realidade do aluno, a 

ser trabalhada no sentido de sua superação dialética, ou seja, a incorporação do velho na 

articulação de uma nova configuração do conhecimento e da prática. Assim, se pretende a 

formação da pessoa, entendida como o ser humano em todas as suas dimensões, sujeito de 

múltiplas determinações, o que implica compreendê-lo na sua totalidade, situado histórica e 

socialmente. 

 A coordenação do processo educativo numa Unidade Escolar autônoma exige 

competência por parte do gestor. Definir níveis de participação e corresponsabilidade nas 

decisões e ações da escola é de fundamental importância para iniciar um processo de gestão 

democrática. 

          Portanto, gestor e professores estão comprometidos e são responsáveis pela ação 

educativa conduzida pela escola, fazendo-os verdadeiros agentes de transformação, com a 

criação de propostas pedagógicas claras e coerentes, capazes de indicar caminhos para a 

construção de mudanças.  
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