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Resumo 

Objetivamos analisar as experiências formativo-educativas de estudantes surdos no contexto universitário, 

sustentadas nos pressupostos da Sociologia Figuracional, elaborada por Norbert Elias, particularmente os 

conceitos de linguagem, conhecimento, figuração e interdependência. Nossas reflexões assumem uma 

abordagem histórico-sociológica do fenômeno educativo. Recorrentemente, a especificidade linguística dos 

surdos é negligenciada trazendo desdobramentos na concretização da política educacional. Consideramos que 

as redes de interdependência contribuem na ressignificação dos conceitos de linguagem, conhecimento e 

surdez, colaborando no processo formativo-educativo dos estudantes surdos na educação superior. 

Palavras-Chave: Surdez, Linguagem e Conhecimento. Processos Formativos na Educação Superior. Norbert 

Elias. 

 

Abstract  

Our goal is to analyze the formative-educational experiences of deaf students in universities, supported by 

assumptions of the Figurational Sociology prepared by Norbert Elias, particularly the concepts of language, 

knowledge, figuration and interdependence. Our reflections take on a historical-sociological approach of the 

educational phenomenon. In this process, the linguistic specificity of the deaf is repeatedly neglected 

interfering in the concretization of the educatinal policy. We consider that the interdependence networks 

contributing to the resignification of language concepts, knowledge and deafness and helping in the 

formative-educational process of deaf students in the hidher education.  

Keywords: Deafness, Language and Knowledge. Formative Processes in Higher Education. Norbert Elias. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Universidade Federal do Espírito Santo. Brasil. Endereço Eletrônico: alexandrebztt@gmail.com. Mestrando em 

Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro de Educação (CE) da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES). Bolsista pelo Programa de Demanda Social – DS da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça – UFES. Jornalista, 

Licenciado em Pedagogia e em Letras Português. Membro do Grupo de Pesquisa Políticas, Gestão e Inclusão Escolar: 

contextos e processos sociais (CNPq). 

mailto:alexandrebztt@gmail.com


 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   146 

 

Historicamente, subsidiados por noções específicas de surdez, linguagem e conhecimento, nas sociedades 

ocidentais, as pessoas surdas estiveram submetidas a processos intensos de evitação social legitimados em 

uma sociodinâmica marcada pelo flagrante sentimento de aversão e desprezo, tão recorrente na relação 

estabelecidos e outsiders discutida por Elias e Scotson (2000). 

Entretanto, as políticas de inclusão e de acessibilidade, o reconhecimento e a oficialização da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2002; 2005), e o convívio social com os surdos vem potencializando 

a ressignificação das noções de surdez, linguagem e conhecimento no âmbito educativo. Nesse processo, 

outras demandas passam a tencionar e a delinear o processo formativo de estudantes surdos, especialmente, 

no ensino superior. 

Motivados por essas questões, em nossa investigação utilizamos como fundamentação teórica os pressupostos 

da Sociologia Processual ou Figuracional – elaborada por Norbert Elias, destacando os conceitos de 

linguagem e conhecimento, figuração, interdependência, e relação de “estabelecidos e outsiders” elaborados 

por Norbert Elias (1994b, 2001a) e Elias e Scotson (2000). 

Em suas diferentes obras, Elias (1993; 1994a; 1994b; 1998a; 1998b; 2001a; 2001b; 2006; 2011; 2014), nos 

apresenta a “sociologia figuracional”. Isto é, uma sociologia que estuda as relações humanas, embasando-se 

nas análises macro e microssocial, sem perder de vista a relação indissociável entre indivíduo e sociedade.  

Dessa forma, usando como referência uma rede de tecido, Elias (1994a, p. 35) explica as inter-relações 

humanas destacando que, assim como na vida em sociedade ou em uma figuração social, numa rede,  

[…] muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a totalidade da rede nem 

a forma assumida por cada um desses fios podem ser compreendidas em termos de um 

único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados; a rede só é compreensível 

em termos da maneira como eles se ligam, de sua relação recíproca. Essa relação origina um 

sistema de tensões para qual cada fio isolado concorre, cada um de maneira um pouco 

diferente, conforme seu lugar e função na totalidade da rede. A forma do fio individual se 

modifica quando se alteram a tensão e a estrutura da rede inteira. No entanto, essa rede nada 

é além de uma ligação de fios individuais; e, no interior do todo, cada fio continua a 

construir uma unidade em si; tem uma posição e forma singular dentro dele.  

Nessa perspectiva, os seres humanos transformam-se e constituem-se a partir das e nas inter-relações sociais. 

Elias evidencia a relação indissociável entre indivíduo e sociedade. Isto é, Elias (1994a) deixa claro que 

indivíduo e sociedade são inexoravelmente imbricados. Diante disso, compreendemos que não há sociedade 

sem indivíduos, da mesma forma que, não há indivíduos fora e independentes da sociedade. Sendo assim, 

seria um “erro teórico” considerar os termos de forma isolada.  
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Desse modo, entendemos que as ações individuais não ocorrem de forma isenta de determinações sociais, em 

contrapartida, também não são meras funções da necessidade histórica humana de se viver coletivamente 

(ELIAS, 1994a). Assim, por meio da retórica elisiana, compreendemos que a sociedade produz o indivíduo e 

que este molda-se na inter-relação com outros indivíduos, constituindo assim, a própria sociedade. 

Nesse percurso, considerando que indivíduo e sociedade mantém relação indissolúvel, compreendemos que o 

indivíduo não aprende de forma isolada, ou seja, ele é e está inserido numa teia de relacionamentos mediados 

por uma linguagem própria, dotada de sentidos socialmente construídos/constituídos. Logo, não podemos 

afirmar que uma pessoa aprende sozinho simplesmente pelo fato de não estabelecer relações diretas com 

outros indivíduos, pois, mesmo que essa relação não ocorra de forma direta, indiretamente essa pessoa está 

inter-relacionada socialmente, uma vez que ela utiliza uma linguagem, uma língua repleta de sentidos, fruto 

da constituição social. Dessa forma, entendemos que a indissociável relação entre indivíduo e sociedade é 

fundamental para compreendermos o processo de ensino e aprendizagem e, assim, o processo formativo de 

surdos no ensino superior. 

Em Elias (2014), observamos que as figurações sociais são tensionadas, flexíveis e mutáveis, já que 

permanecem vinculadas e são delineadas pelas tensões vividas nas ações dos indivíduos interdependentes que 

as constituem. Assim, a interdependência entre os indivíduos é fator primordial no estabelecimento de uma 

figuração social. Mais especificamente, nos termos do autor, “[…] professores e alunos numa aula, médico e 

doentes num grupo terapêutico, clientes habituais num bar, crianças num infantário – todos eles constituem 

configurações” (ELIAS, 2014, p. 143). 

Nesse sentido, Elias (2001a, p. 214) enfatiza que os homens não são  

[…] seres totalmente fechados em si mesmos, mas sim interdependentes, constituindo 

diversas figurações em sua convivência. […] Além disso, […] é possível determinar o 

surgimento e o desenvolvimento de figurações específicas – no caso os de uma corte real e 

de uma sociedade de corte – com alto grau de precisão, embora não de maneira exaustiva. 

Podemos estabelecer que condições tornam os homens interdependentes numa dada 

situação, e como essas interdependências se modificam sob o efeito das alterações, tanto 

endógenas como exógenas, da figuração em seu conjunto. 

Nessa concepção Elisiana, percebemos que as figurações e as redes de interdependências estão 

fundamentadas nas maneiras pelas quais os indivíduos se ligam, tornando-se dependentes uns dos outros. 

Dessa forma, as inter-relações, ou figurações sociais, determinam e são determinadas pelas redes de 

interdependência estabelecidas.  

Analisando a processualidade das relações sociais, o autor enfatiza que as interdependências estão 

fundamentadas numa sociodinâmica de distribuição de chances de poder entre indivíduos e grupos em 
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figuração. Um estudo dos processos de distribuição de chances de poder entre indivíduos e grupos 

interdependentes, nos permite identificar como e por que, em figurações específicas, um grupo pode alcançar 

“superioridade” social em relação aos demais. A esse equilíbrio instável de poder vivido em figurações 

sociais, Elias e Scotson (2000) denominam “relação estabelecidos e outsiders”. 

Todavia, os autores nos mostram que uma relação estabelecidos e outsiders não é fixa e muito menos 

dicotômica. Elias e Scotson (2000) nos explicam que uma condição de estabelecido e/ou de outsider pode ser 

vivida em diferentes momentos pelos mesmos indivíduos e grupos, conforme a distribuição de chances de 

poder vivida nas inter-relações. Sendo assim, compreendemos que um grupo não é unicamente “estabelecido” 

ou “outsiders”, mas que a dinâmica relacional e as tensões nela vividas delineará a posição que o grupo 

ocupará nas figurações. Nesse sentido, salientamos que nenhum grupo ou indivíduo tem absoluto e 

permanente controle sobre quais referentes de poder fundamentarão a inter-relação. Os referentes de poder 

podem mudar dependendo dos interesses e dos objetivos colocados em jogo na figuração.  

Elias e Scotson (2000) explicam que essa figuração, por vezes, são objetivadas e direcionadas por meio da 

existência de tendências discriminatórias. Dessa forma, por exemplo, percebemos que a estigmatização social 

apresenta-se como um dispositivo determinante na relação estabelecidos e outsiders.  

Afixar o rótulo de "valor humano inferior" a outro grupo é uma das armas usadas pelos 

grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua superioridade social. 

Nessa situação, o estigma social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso 

costuma penetrar na auto-imagem deste último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo 

(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23-24). 

Nesse contexto, entendemos que a estigmatização social constitui-se como um aspecto importante na relação 

estabelecidos e outsiders, uma vez que essa estigmatização influencia as figurações estabelecidas, que podem 

ser de aproximação ou de afastamento de indivíduos ou grupos. 

A partir dessa análise, observamos que a interdependência apresenta-se como aspecto fundamental para a 

relação estabelecido e outsiders, uma vez que, mesmo com essa estigmatização social, os indivíduos mantêm 

relações de interdependência continuamente. Assim, na perspectiva Elisiana, entendemos que há uma 

constante relação de dependência entre indivíduos, ou seja, nas relações sociais vivemos em constante 

dependência de outros, assim como esses outros dependem de nós. É nesse sentido que, para nós, o processo 

educativo dependerá das redes de interdependência estabelecidas nesse processo. 
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Nessa perspectiva, podemos dialogar com Biesta (2013), afinal, a questão da humanidade é uma questão 

prática que depende da individualização e do aparecimento de todo recém-chegado
2
. Dessa forma, Biesta 

(2013, p. 141) afirma que “[…] só podemos nos tornar presença, só podemos vir ao mundo como resultado 

das maneiras pelos quais os outros respondem a nós”. Isso nos ajuda a compreender como o estudo cuidadoso 

das interdependências humanas é fundamental para apreendermos os indivíduos como seres únicos, 

singulares e inacabados.  

Nesse sentido, compreendemos que a educação precisa focar nesses seres (únicos, singulares e inacabados), 

considerando que cada ser aprende de forma distinta, logo, precisa adotar metodologias diferentes para 

atender esse público tão diverso imerso no processo educacional. Do mesmo modo, compreendemos a 

responsabilidade do educador seria criar e manter o “[…] espaço mundano por meio do qual novos inícios 

pode se tornar presença” (BIESTA, 2013, p. 142). Mais exatamente, advogamos a perspectiva de que, como 

educadores, temos o compromisso de possibilitar um espaço para que a pessoa surda desenvolva-se e torne-se 

cada vez mais “presença”.  

Mediados por essa discussão e pelos pressupostos elisianos, entendemos que os indivíduos não perdem seu 

valor e seu caráter como pessoas singulares que, dependendo da reciprocidade e das redes de 

interdependência, formam novas figurações. Dessa forma, as figurações são constituições reais das inter-

relações que os indivíduos estabelecem. Entretanto, considerando o foco do nosso estudo, nos interessamos 

em compreender como essas relações/figurações são constituídas no processo formativo de estudantes surdos 

no ensino superior, principalmente quando estão balizadas pelas noções de linguagem e de conhecimento.  

Para Elias houve a ruptura com a tradição filosófica das teorias do conhecimento e o início de uma tradição 

sociológica dessas teorias, enfatizada por um processo histórico e sociocultural das inter-relações (ELIAS, 

1998b). Com base nisso, buscamos analisar nossa temática, em especial, os conceitos de linguagem e 

conhecimento subsidiados pela tradição sociológica das teorias do conhecimento.  

A partir do que nos apresenta Elias (1994b), o pensamento e o conhecimento humano são transmitidos e 

constituído nas inter-relações estabelecidas entre indivíduo(s) e grupo(s), ou seja, o aprendizado parte de um 

fundo histórico e sociocultural, portanto, o ser humano não pode construir conhecimento sem contato social. 

Assim, compreendemos que a linguagem é fundamental para esse contato, para estabelecer inter-relações que 

resultarão em conhecimento e aprendizado. 

                                                 
2
Biesta (2013) não especifica quem são esses recém-chegados, mas podemos entender que esses “recém-chegados” são 

as pessoas que, durante muito tempo, não participavam da educação, tais como: negros/as, mulheres, deficientes. Diante 

disso, fazemos inferência aos surdos como sendo os recém-chegados. 
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Ao discutir linguagem e conhecimento, Elias (1994b) utiliza frequentemente as terminologias “língua”, 

“símbolo linguístico”, “palavra” e “fala”. E ainda, afirma que a linguagem verbal é uma marca 

essencialmente humana que se destaca entre as várias formas de atividade simbólica. Atribui à linguagem 

verbal diversas funções, enfatizando às de representação, comunicação e regulação. 

Elias (1994b) compreende que a função representação da linguagem verbal indica que a palavra possibilita 

ao ser humano significar e/ou nomear o mundo, simbolizando as experiências. Por meio dela, o indivíduo 

evoca “[…] imagens da memória sobre objectos ou factos que podem não estar presentes […]” (ELIAS, 

1994b, p. 63). Isto é, ao mencionar uma determinada palavra, o homem evoca na memória: imagens e 

significações para compreender a palavra mencionada.  

Do mesmo modo, Elias (1994b) ressalta que a função de comunicação da linguagem verbal se fundamenta 

nos processos interpessoais (emissor e receptor), propiciando assim, a transmissão de uma mensagem capaz 

de produzir conhecimento. Nesse sentido, o autor faz algumas diferenciações entre a comunicação animal e a 

humana, destacando que os símbolos linguísticos são representacionais e que a comunicação dos animais é 

determinada por espécie, afinal, segundo o autor, todos os componentes da mesma espécie utilizam a mesma 

comunicação. Em contrapartida, a comunicação dos seres humanos é determinada pelos grupos que eles 

fazem partem, constituindo-se em línguas (português, inglês, entre outras). 

Ligada diretamente à comunicação, o autor traz a função de regulação da linguagem verbal, explicando que, 

devido ao uso de uma língua, o ser humano regula os comportamentos sociais, ou seja, a língua é uma marca 

sociocultural que serve para que os indivíduos regulem seus comportamentos e o comportamento de outros. 

Na abordagem elisiana, notamos que a função comunicativa está alicerçada na função representacional, 

ampliando assim, o papel dos símbolos linguísticos. Nesse enredo, “[…] embora a função primária da língua 

seja a comunicação, a comunicação linguística impregna toda a experiência dos seres humanos” (ELIAS, 

1994b, p. 63). Desse modo, Elias indica a abrangência e a função formativa, para a linguagem ou língua, 

mostrando que a linguagem (ou língua) é resultado de um intercâmbio social e da transmissão de significados 

e sentidos socialmente construídos por meio da experiência humana.  

Em relação ao conhecimento, Elias posiciona-se contrário aos pensadores que defendem que o indivíduo 

possa aprender de forma solitária, como existisse “um eu desprovido de um nós” (1994a, p. 171). Afinal, nas 

palavras do autor, “[…] não pode haver um ‘eu’ sem que haja um ‘tu’, ‘ele’, ‘ela’, ‘nós’, ‘vós’, ‘eles’ […]” 

(ELIAS, 2014, p. 135). 
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A esse respeito, Norbert Elias indica que alguns pensadores defendem o conhecimento solitário com base em 

um indivíduo fora de coexistência social, entretanto, eles se esquecem de que esse indivíduo está imerso 

numa sociocultura marcada pelo uso de uma língua. Assim, Elias (1994b) evidencia que a linguagem é 

fundamental para a produção de conhecimento, sugerindo que não há conhecimento se não houver linguagem 

e, portanto, a presença dos “outros”. Logo, 

[…] A linguagem, que é o meio pelo qual um ser humano pode comunicar e, de facto, agir 

com os membros do seu grupo, é indispensável ao pleno desenvolvimento de um ser 

humano com a capacidade de usar o conhecimento e o raciocínio como meio de orientação 

sob a forma de símbolos linguísticos. Todos eles possuem funções humanas que são 

dirigidas de umas pessoas para as outras. Eles são tornados possíveis pela forma específica 

que caracteriza a vida conjunta dos seres humanos em grupos e, por seu lado, possibilitam 

esta forma específica (ELIAS, 1994b, p. 71).  

A interpretação de Elias (1994b) deixa claro que a formação de conceitos tem caráter social e está 

mutuamente vinculada aos símbolos linguísticos, uma vez que nossa experiência conceitual está diretamente 

ligada a uma teia simbólica. Nesse sentido, compreendemos que há uma relação interdependente entre 

conceito e palavra. Essa interdependência está enredada às experiências simbólicas das gerações por meio da 

língua, uma vez que os sentidos não podem ser compreendidos por referência a um indivíduo isolado, mas 

constituídos pela relação entre indivíduos. Nesse contexto, os sentidos expressos em uma determinada língua 

são transmitidos e assimilados pela inter-relação entre as gerações, ou seja, a língua é uma constituição social 

que se mantém viva e dotada de sentidos por meio de um processo relacional que passa de geração a geração. 

Porém, nesse processo a língua também evolui e pode sofrer alterações no sentido dos símbolos linguísticos. 

Assim, considerando a interdependência simbólica das gerações, vale ressaltar que, em Elias (2001b), 

[…] O que chamamos de “sentido” é constituído por pessoas em grupos mutuamente 

dependentes de uma forma ou de outra, e que podem comunicar-se entre si. O “sentido” é 

uma categoria social; o sujeito que lhe corresponde é uma pluralidade de pessoas 

interconectadas (p. 63). 

E que, 

[…] A comunicação por meio de línguas é uma característica exclusivamente humana, tanto 

quanto a exigência de sentido. Nenhuma outra coisa viva se comunica dessa maneira; 

nenhuma outra atribui sentidos aprendidos e específicos do grupo a padrões sensoriais 

igualmente aprendidos e também específicos do grupo, utilizados como meios de 

comunicação […] (p. 63-64). 

Dessa forma, entendemos que a comunicação constitui uma importante fonte de conhecimento, pois um 

conceito “[…] só pode atingir este estatuto depois de ter sido trabalhado pelo moinho dos diálogos que 

envolvem e interrelacionam as actividades mentais de muitas pessoas” (ELIAS, 1994b, p. 58). E ainda, que a 

comunicação se dá no plano de funcionamento interior e transforma o conhecimento, logo, “[…] as idéias de 
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um interlocutor penetram no diálogo interno do outro como um adversário, assim impulsionando seus 

pensamentos” (ELIAS, 1994a, p. 29). 

Nesse contexto, Elias (1994b) destaca que o conhecimento é um processo que tem como base as línguas ou 

símbolos linguísticos. Pois, a troca de conhecimento ocorre por meio da comunicação entre os indivíduos e 

por meio um processo de significação e/ou ressignificação que é propiciado pelo uso da língua. Além disso, 

ele aponta que a força da linguagem pode favorecer ou impedir conhecimentos. A esse respeito, o autor 

destaca: 

Ao aprenderem uma primeira língua, uma língua materna, as crianças têm acesso ao mundo 

simbólico. Elas abrem para si próprias a possibilidade de adquirir mais conhecimento, mais 

experiências simbolizadas. Mas a língua que aprendemos quando crianças limita também – 

pode mesmo bloquear – as oportunidades de realizar experiências e adquirir conhecimento. 

[…] A língua abre a porta para o mundo simbólico de um modo fortemente seletivo e, 

assim, de um modo limitador. (ELIAS, 1994b, p. 129). 

Para o autor, o conhecimento implica uma rede de símbolos linguísticos com a qual o indivíduo estabelece 

congruência com o objeto e a linguagem pode ser um limitador dependendo justamente dessa rede e da 

relação dela com a realidade. Isto é, o indivíduo precisa conhecer e assimilar os significados dos símbolos 

linguísticos ou línguas para que haja conhecimento. Frente a isso, “Não se sugere aqui, porém, que a língua 

se interpõe como um véu irremovível, entre os sujeitos e os objectos” (ELIAS, 1994b, p. 63), uma vez que, ao 

menos em parte, é possível remover a linguagem, mas essa congruência entre os sujeitos e os objetos se daria 

por meio de alguma outra forma de equivalência do pensamento com a realidade. 

É nessa perspectiva que, em Elias (1994b), compreendemos que a linguagem pode impor e limitar certos 

conhecimentos dependendo do grau de congruência que o indivíduo estabelece com os símbolos linguísticos 

ou línguas. Nesse sentido, entendemos que o autor busca explicitar que o indivíduo é influenciado pelos 

discursos recorrentes do grupo em que ele está inserido, logo, esses discursos podem ser um limitador para 

esse indivíduo, como um processo “normatizador” que impõe as regras e os conhecimentos característicos de 

um determinado grupo. Diante disso, entendemos que, por meio da linguagem, pensamentos e conhecimentos 

são tensionados e, possivelmente, modificados. Além disso, consideramos, “[…] de modo inequívoco, que os 

seres humanos sem a linguagem seriam também seres humanos sem o conhecimento e a razão” (ELIAS, 

1994b, p. 71).  
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Resumo 

 
Este artigo objetiva discutir a inserção do tradutor intérprete de Libras no contexto educacional, mediante as 

relações estabelecidas entre ele e os demais profissionais que atuam na escola. Trata-se de um recorte de uma 

pesquisa de mestrado intitulada "O Lugar do Intérprete Educacional nos Processos de Escolarização do Aluno 

Surdo". Este trabalho toma como referência o pensamento eliasiano e enfoca os conceitos de "figuração", 

"tensão" e "balança de poder".  A partir de um estudo de caso realizado em turmas dos anos finais ensino 

fundamental discute dois fios analíticos: Educação Bilíngue e condições de trabalho do intérprete. 

 

Palavras-chave: Educação Bilíngue. Balança de Poder. Tradutor Intérprete de Libras.  
 

Abstract 

 
This article aims to discuss the insertion of the Brazilian Sign Language (Libras) translator and interpreter in 

the educational context upon relationships built between him and other school employees. Based on a cut-off 

from a Master’s Thesis entitled “The role of the educational interpreter along the Deaf student schooling 

process”, grounded on case study as a methodological proposal, this article relies on Eliasian thoughts. 

“Figuration”, “tension”, “balance of power” are a few concepts that help us think this way. Reasoned on the 

theory presented, we conclude this report through two analytical frameworks: Bilingual Education and 

working conditions. 

 

Keywords: Bilingual Education. Balance of power. Libras translator and interpreter. 
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Introdução 

A profissão de tradutor intérprete de Libras, em termos históricos, é recente. Embora não fosse incomum 

encontrar no Brasil, durante as décadas de oitenta e noventa, pessoas que desempenhassem tal função em 

contextos familiares e religiosos (SANTOS, 2006), foi apenas a partir da sanção da Lei e Decreto de Libras 

em 2002 e 2005, respectivamente, que pudemos observar um avanço nessa profissionalização. 

Em grande medida, é possível dizer que esse avanço se deu devido à perspectiva inclusiva no âmbito 

educacional. Uma vez que as políticas nacionais de educação preconizaram a presença de todos, inclusive os 

considerados pessoas com deficiência, na escola regular, ganhou força a compreensão de que para viabilizar a 

presença do aluno surdo nesse espaço era necessária a presença do tradutor intérprete de libras. Subjacente a 

essa compreensão estava a noção de que os surdos são uma minoria linguística, logo, demandam de uma 

educação bilíngue a qual envolve, além do tradutor intérprete de Libras, outros profissionais. 

Diante do exposto, discutir a inserção do tradutor intérprete de Libras no contexto educacional, a partir das 

relações que são estabelecidas entre ele e os demais profissionais que atuam na escola, constitui-se em um 

grande desafio o qual objetivamos neste texto. Para tanto, a problemática que nos move neste artigo é: como 

são tecidas as relações entre os profissionais que têm como atribuição proporcionar a educação bilíngue para 

o estudante surdo, e quais os desdobramentos dessas relações na construção de tal educação?  

No intuito de contemplar o objetivo proposto, bem como de dialogar com o questionamento em voga, 

partiremos do recorte de uma pesquisa de mestrado concluída, denominada "O Lugar do Intérprete 

Educacional nos Processos de Escolarização do Aluno Surdo", na qual, através da proposição metodológica 

do estudo de caso, investigou-se como ocorre a inserção do tradutor intérprete de Libras nos anos finais do 

ensino fundamental numa escola regular do município de Vitória, Espírito Santo. Tal lócus de pesquisa 

contou, durante a maior parte das observações, com a presença de um tradutor intérprete de Libras, uma 

professora bilíngue, dois professores de Libras surdos e seis alunos surdos matriculados em diferentes anos 

escolares. Os procedimentos de coleta de dados adotados foram: observação, entrevistas e análise de 

documentos. Para registro do material empírico foi utilizado o diário de bordo. 

As tensões produzidas a partir da perspectiva bilíngue na educação de surdos  

Considerando a discussão a respeito dos surdos como minoria linguística que demanda uma educação 

bilíngue, é importante destacarmos que o delineamento desse conceito não se deu de forma homogênea. À luz 
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das teorizações eliasianas (1994; 2005; 2006; ELIAS E SCOTSON, 2000), podemos dizer que a discussão 

sobre a educação bilíngue surge no contexto de uma configuração polarizada, a qual descortina diferentes 

figurações, produto das diversas relações de forças na trama social. 

De acordo com Elias (2006), os seres humanos estão ligados em uma relação de interdependência. Sendo 

assim a linguagem, que medeia os conhecimentos de uma geração para outra, delineia o plano simbólico em 

que se inserem os indivíduos, o que possibilita uma formação social determinada. No entanto, ao produzirem 

sua existência, os seres humanos em suas singularidades e nas relações uns com os outros, formam novas 

figurações, as quais estão inscritas em uma figuração maior. Dito de outra maneira, os indivíduos, que são 

seres sociais, estão conectados uns aos outros e mesmo que ao chegar ao mundo sejam inseridos em relações 

pré-existentes, eles elaboram seu modo de vida de maneira singular, por meio da linguagem, estabelecendo 

assim relações de interdependência.  

 Ao projetarmos essas relações na dinâmica da sociedade, podemos compreender que os seres sociais são, de 

maneira representativa, como fios que ao se relacionarem configuram variadas figurações. 

A forma do fio individual se modifica quando se alteram a tensão e a estrutura da rede 

inteira. No entanto essa rede nada é além de uma ligação de fios individuais; e, no interior 

do todo, cada fio continua a constituir uma unidade em si; tem uma posição e uma forma 

singular dentro dele. (ELIAS, 1994, p. 35) 

Tomando como base o conceito de figuração de Norbert Elias, e partindo da metáfora do fio, torna-se 

possível compreendermos a teia em que a educação bilíngue voltada para surdos é entretecida atualmente. 

Dessa forma, a polarização que envolve esse tipo de educação se apresenta como produto das tensões nas 

relações entre comunidade surda, em parceria com estudiosos da área, e as políticas de Educação Especial na 

perspectiva da inclusão (muitas vezes originadas no Ministério da Educação - MEC). Tudo isso resultou em 

diferentes interpretações do que vem a ser o bilinguismo educacional para surdos. Em outra oportunidade, ao 

falarmos dessas interpretações (SILVA e OLIVEIRA, 2016), comentamos que uma é pautada na Educação 

Especial pela via da inclusão, na qual basta a inserção, na escola, do tradutor intérprete de Libras educacional, 

e a outra é fundamentada na visão cultural da surdez, em que os surdos são parte de uma comunidade de 

falantes de uma língua minoritária no Brasil. 

Embora possa parecer, para alguns, que esse jogo de tensões é um despropósito e que ambas interpretações 

são complementares e passíveis de conciliação, o que se percebe é que no cotidiano escolar elas são cindidas 

por uma linha abissal que desencadeia práticas educativas distintas. Quadros (2005), ao discutir o "bi" do 

termo bilinguismo na educação de surdos, nos faz perceber que uma língua não é apenas uma codificação que 
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é utilizada como canal para se transmitir informações. Para além disso, ela é perpassada pelas pessoas que a 

utilizam, pelos contextos em que está imersa, pela cultura.  

Portanto, ainda a partir de Quadros (2005), quando se pensa em práticas educacionais bilíngues pelo viés 

cultural da surdez, os aspectos mencionados não podem ser desconsiderados, ao contrário, devem compor 

essa tessitura pedagógica. Mas, de que forma?  Propiciando ao surdos pares linguísticos. Pessoas (colegas da 

mesma idade, professores) que também sejam surdos e fluentes em língua de sinais, pois dessa forma, além 

de poder construir seu mundo simbólico através de brincadeiras, conversas e trocas com o outro, também 

terão uma referência adulta positiva de alguém que tem a mesma característica que a sua (a surdez) e vive 

bem na sociedade. Além disso, a língua de sinais não pode ser encarada como um instrumento auxiliar, uma 

tecnologia assistiva ou uma adaptação para que os conhecimentos cheguem até o estudante surdo.  

Dessa forma, podemos inferir que é necessário que seja pela língua de sinais que o processo educativo 

aconteça, com o mínimo de traduções e terceirizações em seu transcorrer, o que não é contemplado nas 

práticas pedagógicas em que a primazia é dada à justaposição do tradutor intérprete de Libras na sala de aula.  

Apesar de toda essa tensão produzida na constituição de uma educação bilíngue voltada para estudantes 

surdos, no estudo que deu origem a esse artigo, foi possível identificarmos a organização e efetivação da 

política bilíngue educacional na escola pesquisada. Embasados na Resolução nº4/2009, no Decreto nº 

5.626/2005 e inspirados pelo programa denominado “Educação Inclusiva: direito à diversidade” ofertado pelo 

MEC, o sistema municipal de educação da localidade investigada implementou a política do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para surdos (BRASIL, 2007). No AEE, a indicação era que o trabalho 

fosse sistematizado de forma que proporcionasse ao estudante com surdez três momentos didático-

pedagógicos distintos, a saber: a) Atendimento em Libras na Escola Comum, b) Atendimento para o ensino 

de Libras e c) Atendimento para o Ensino de Língua Portuguesa.  

Tendo em vista o objetivo e a problemática deste artigo, não iremos nos deter em explicar, de forma 

aprofundada, o AEE. Apenas salientaremos que para concretizar esta política, a municipalidade pesquisada 

conta com "Equipes Bilíngues" - uma em cada escola regular que tenha alunos surdos matriculados. Tal 

equipe é composta por professor bilíngue, professor ou instrutor de Libras (que deve ser preferencialmente 

surdo) e tradutor intérprete de Libras. 

Ao descrevermos estas funções na dissertação matriz desse texto, discorremos que: 

 
 [...] cabe ao professor bilíngue garantir o ensino de língua portuguesa como segunda 

língua[...]; ministrar aulas como forma de complementação e suplementação curricular[...]; 

confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos didáticos que 
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apoiem o processo de escolarização do aluno com surdez. [...]. A formação exigida para que 

se possa ingressar nesse cargo é licenciatura [...] acrescida de PROLIBRAS. Contudo, nem 

sempre foi assim. Num primeiro momento, os que eram designados a ocupar tal cargo eram 

os professores efetivos da rede municipal de ensino que tinham algum curso na área da 

“Deficiência Auditiva” ou “Libras”. Estes passaram por processos interno de remoção e 

foram integrados à equipe que posteriormente passou a se chamar de equipe bilíngue.  

Do professor ou instrutor de Libras é esperado que ministre aulas de Libras [...] para toda 

a comunidade escolar; utilize a Libras como língua de instrução, como forma de 

complementação e suplementação curricular; e planeje e acompanhe as atividades 

pedagógicas desenvolvidas em parceria com os demais profissionais da unidade de ensino. 

Para o desempenho desse cargo, o pré-requisito é que o profissional seja surdo; tenha ensino 

médio concluído e certificação do PROLIBRAS ou curso de formação de instrutores surdos. 

Esta formação, por sua vez, deve ter no mínimo 120 horas e ser promovida por instituições 

de ensino superior ou por instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação, ou, ainda, 

pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). 

Já do tradutor intérprete Libras, foco deste estudo, a formação mínima exigida é ensino 

médio e certificado PROLIBRAS, na ausência deste aceita-se o curso de Formação de 

Tradutor e Intérprete de Libras, com no mínimo 120 horas, promovido por instituições de 

ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou FENEIS. 

(XAVIER, 2012, p.75, grifo nosso) 

Diante do exposto, faz-se necessário dois apontamentos para que possamos prosseguir com nossa análise no 

próximo subtítulo. O primeiro é que, como já se pode suspeitar, a visão de educação bilíngue que este 

município assume está em consonância com a interpretação proposta pelo MEC.  O segundo é que as 

diferentes figurações em que o tradutor intérprete de Libras e os demais profissionais da equipe bilíngue se 

encontravam, na escola investigada, descortinavam relações de poder entre eles que influenciavam o 

desenvolvimento da proposta bilíngue naquela escola.  

O tradutor intérprete de Libras educacional no contexto da figuração estabelecidos-outsiders 

Uma vez que elucidamos acima os conceitos de "figuração" e "interdependência", torna-se possível nos 

mover ao encontro de outro conceito de Elias: balança de poder. Ao nos esclarecer que nas mais diferentes 

figurações os seres humanos estão ligados uns aos outros formando teias de interdependências, tal autor nos 

indica, também, que isso se dá pelas relações de poder que são tecidas. 

Deslocando a noção de poder de um lugar fixo e imutável, para outro que se constrói e reconstrói de forma 

dinâmica, Elias (2005, p. 81) nos diz que: 

[...] a utilização simples do termo ‘poder’ pode induzir em erro. Dizemos que uma pessoa 

detém grande poder, como se o poder fosse alguma coisa que ela metesse na algibeira. 

Essa utilização da palavra é uma relíquia de ideias mágico-míticas. O poder não é um 

amuleto que um indivíduo possua e outro não; é uma característica estrutural das relações 

humanas – de todas as relações humanas. 

Podemos compreender então, que o poder está disseminado nas relações humanas de tal modo que toda 

relação é uma relação de poder e no bojo desta, encontra-se o insistente movimento de equilíbrio de poder. 
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Diferente do que podemos ser levados a pensar, este equilíbrio de poder não consiste (unicamente) na 

equânime distribuição de forças entre os extratos sociais e/ou indivíduos envolvidos em uma determinada 

relação. Está para além disso. O equilíbrio remete muito mais aos movimentos que movem a balança, 

fazendo-a ora pender para um lado, ora pender para outro, e ora encontrar-se em estado de distribuição de 

forças mais proporcional. 

Um outro construto teórico que nos ajuda a compreender essa balança de poder é a figuração estabelecidos-

outsiders. Elias e Scotson (2000), mediante um estudo empreendido numa comunidade situada nos arredores 

da região central da Inglaterra chamada de Winston Parva, nos demonstram as formas em que as relações 

sociais moveram a referida balança de poder naquela localidade.   

Em linhas gerais, os autores relatam as tensões existentes entre dois grupos de moradores daquela região. Um 

grupo que residia no local a mais tempo, denominado de estabelecidos, inferiorizava outro grupo que havia se 

achegado a menos tempo, cujos membro foram denominados outsiders (que significa estranhos, forasteiros). 

Os grupos em quase nada se diferiam, uma vez que pertenciam à mesma classe social, desempenhavam os 

mesmos trabalhos remunerados, eram da mesma raça ou etnia; o único fator distintivo entre ambos era o 

tempo de chegada naquele lugar. Dessa forma, os estabelecidos transformavam esse fato em um diferencial 

de poder e através da coesão entre eles, faziam uso de mecanismos como a evitação social e a estigmatização, 

para propagar a ideia que os outsiders eram seres de menos valor. No entanto, como balança de poder não é 

algo estático, processos de contra-estigmatização eram realizados pelos outsiders, enfocando outros 

diferenciais de poder e desencadeando distintas formas de equilíbrio de poder. 

Assim, debruçando-nos nas relações que eram tecidas entre os profissionais da equipe bilíngue da escola 

onde foi realizada a pesquisa que originou este artigo, foi possível notar que havia uma polarização entre eles. 

 
[...] quando analisamos a relação que se estabelecia entre intérprete e profissionais que 

atuavam na sala bilíngue, percebemos que a figuração que se fundava, em muitos 

momentos, era a do “nós” (professora bilíngue e instrutores surdos) e a do “ele” (intérprete), 

o que ocasionava um movimento de afastamento entre tais profissionais. 

 

Este movimento era tão latente que nem os momentos de café, que em tese deveriam ser 

momentos de descontração onde seria possível uma maior interface entre eles, tais 

profissionais faziam juntos. Um exemplo disso é que durante a pesquisa, ambos não 

aceitaram convites feitos por essa pesquisadora para irem fazer lanche juntos, o que sucedia 

era que quando o intérprete nos acompanhava no café, a professora bilíngue e os 

profissionais surdos não iam, mas quando o intérprete não estava, a professora bilíngue 

apreciava esse momento conosco e vice e versa. (XAVIER, 2012, p. 101) 

Percebemos que, assim como em Winston Parva, a dinâmica da evitação social era presente entre os sujeitos 

daquela pesquisa, o que fomentava processos de estigmatizações e contra-estigmatizações. Em um primeiro 
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momento observamos que ao tradutor intérprete de Libras era relegado o lugar de outsider e à Professora 

Bilíngue e Professores Surdos, a posição de estabelecidos, na dinâmica da balança de poder.   

Considerando a sociodinâmica da estigmatização, parece-nos extremamente contundente o 

estigma lançado sobre o intérprete. Sobre este pesava a imagem de pessoa ausente; não 

participativa; descompromissada com o processo educativo da criança surda. Segundo os 

relatos do grupo “nós”, ele muitas vezes, chegava atrasado; ou estava fora de sala de aula 

não interpretando; e não se envolvia com os trabalhos da equipe bilíngue. (XAVIER, 2012, 

p. 102). 

Chamamos a atenção para os comentários que eram feitos sobre o tradutor intérprete. Estes partiam da ideia 

que ele necessitava apresentar um comprometimento pedagógico em sua função; exigia-se dele 

conhecimentos e práticas de um professor. Se nos remetermos ao que destacamos sobre perfil e formação 

exigidos do tradutor intérprete educacional na realidade observada, perceberemos que não era pré-requisito 

para sua função a formação em nível superior, nem tão pouco na área de magistério. Dessa forma, retomando 

o conceito de balança de poder, compreendemos que o critério utilizado para classificar a postura do tradutor 

intérprete como inadequada revela a escolha de um diferencial de poder que não é compartilhado por ele e a 

adoção do mecanismo de estigmatização. 

No esteio do movimento de equilíbrio de poder que Elias (2005) nos apresenta, é possível observar, a partir 

do prisma do tradutor intérprete, alguns questionamentos que movem a balança de poder e que estão inscritos 

na contra-estigmatização. 

No ambiente pesquisado, pôde-se perceber que em alguns momentos o intérprete lançava 

outras indagações que diziam respeito à performance em Libras da professora bilíngue, que 

segundo esse profissional, ela não era fluente o suficiente para que fosse considerada 

bilíngue nos moldes que propõe o ideário da educação bilíngue. (XAVIER, 2012, p. 104) 

Ao elencar outro diferencial de poder (a fluência em Libras),  que também é cara a uma pretensa Educação 

Bilíngue para Surdos,  o tradutor  intérprete parece inverter os papéis no desenho estabelecido-outsiders. 

Contudo, é importante frisar que essa figuração ecoava com menor abrangência entre os demais profissionais 

da escola. Talvez, porque estes últimos não possuíam conhecimento em Libras o suficiente para se 

posicionarem, ou porque tais profissionais se colocavam a partir de outro diferencial de poder que era 

propalado pela Professora Bilíngue e Professores Surdos, o saber pedagógico.  

Considerações finais 

Retomando a questão que nos moveu nesse artigo " Como são as relações tecidas entre os profissionais que 

têm como atribuição proporcionar a educação bilíngue para o estudante surdo, e quais os desdobramentos 

dessas relações na construção de tal educação?", cabe-nos ainda falar sobre os "desdobramentos". Dessa 

forma, em face à necessidade de finalizarmos esta escrita, teceremos essa última fala (circunstancial) a partir 
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de dois fios analíticos: As diferentes visões a respeito da Educação Bilíngue para surdos e as condições de 

trabalho a que o tradutor intérprete de Libras é exposto. 

Consideramos importante destacar que, a partir de Elias, entendemos que as relações sociais são perpassadas 

constantemente por diferentes tensões, as quais moldam diferentes figurações. Nesse contexto, a produção de 

sentidos e significados se revela como fruto das relações de forças que se estabelecem na sociedade.  Isto 

posto, tornou-se compreensível para nós a existência de diferentes visões sobre o que é uma política 

educacional bilíngue para os surdos. No entanto, tal compreensão não evoca em nós um estado de 

imobilidade frente a essas divergências. Ao contrário, nos faz reafirmar a necessidade da manutenção das 

mobilizações realizadas pela comunidade surda brasileira, a fim de construir uma Educação Bilíngue de 

acordo com suas necessidades.  

No que tange às condições de trabalho do tradutor intérprete de Libras educacional, percebemos, mediante a 

pesquisa realizada, que estas são precárias. A sociodinâmica estabelecidos-outsiders no contexto descortinado 

nos possibilitou perceber como, a partir da política posta, recai sobre o tradutor intérprete de Libras uma certa 

centralidade na viabilização da Educação Bilíngue, sem que para isso sejam oferecidas condições 

fundamentais. Ora, tomemos como ponto basilar para essa nossa análise, os estigmas que eram lançados 

sobre o tradutor intérprete no contexto pesquisado: "ausente", "não participativo" e "descompromissado". 

Sequer ganhou notoriedade entre os demais profissionais da escola, o fato de se ter apenas um tradutor 

intérprete para atender a seis surdos espalhados em distintos anos escolares. Esta situação fazia com que o 

trabalho dele fosse diluído entre as diferentes turmas de acordo com as demandas que emergiam em cada dia.  

Frente ao exposto, vem a tona a necessidade de continuarmos a problematizar e tensionar, em outros estudos, 

questões como a formação, a organização e o planejamento das atividades desenvolvidas pelo tradutor 

intérprete educacional nas diferentes figurações em que ele está imerso na escola. 
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Família de surdos/as e inclusão numa perspectiva eliasiana 
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Resumo 
Este artigo nasceu a partir da dissertação de mestrado intitulada MÃES DE SURDOS: Concepções 

em torno da pessoa surda e suas implicações para aquisição/aprendizagem da língua de sinais 

(2016). Aqui, analisamos a luz sob a ótica eliasiana, não só como mães, mas como famílias de 

crianças surdas assumem seus papéis no processo de inclusão escolar, formando assim diferentes 

figurações, gerando processos de individualizações que se distinguem entre si, sendo estes aqui 

caracterizados como identidade surdas, assim, este se constitui o objetivo central do presente 

trabalho. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo e de viés etnográfico, na qual os sujeitos da 

pesquisa são pais/mães e mães de crianças Surdas. O campo da pesquisa foram os lares dessas 

famílias. Consideramos a família como base das experiências socioculturais dos indivíduos, e, 

portanto é a partir das interações construídas na figuração familiar que as crianças passam a ser 

inseridas em sociedade, neste sentido, os escritos de Elias ganham destaque na medida em que vão 

esclarecendo como são construídas as relações (ex)inclusivas e de interdependência entre família 

ouvinte e criança surda e como são conduzidas/incorporadas – ou não – no cenário escolar. 

Concluímos, apontando os principais/mães achados e contribuições da nossa pesquisa na área dos 

Estudos Surdos – na relação família-Surdo/a – principalmente no que se refere em trabalhar com 

Norbert Elias, autor ainda pouco referenciado nos escritos sobre a condição surda. 

Palavras-chave: Figurações. Família de surdos/as. Inclusão 

 

Abstract 

This article was born from the dissertation of masters titled  MOTHERS OF DEAF: Conceptions 

around the deaf person and their implications for acquisition / learning of sign language (2016). 

Here, we analyze the light from the eliasiana perspective not only as mothers but as families of deaf 

children has performed their roles in the process of school inclusion, thus forming different 

figurations, generating distinguished individualization processes, which are here characterized as 
5
deaf identity, so this constitutes the main objective of this work. This is a qualitative study and of 

ethnographic bias, in which the subjects are parents of Deaf children. The field of research were the 

homes of these families. We consider the family as the basis of socio-cultural experiences of 

individuals, and therefore is from the interactions built  in familar figuration that children become 

embedded in society, in this sense, the writings of Elias are highlighted in that will clarify how are 

built relationships (ex) inclusive and interdependence between listener family and deaf children and 

how they are conducted / incorporated - or not - in the school setting. We conclude by pointing out 

the main findings and contributions of our research in the field of Deaf Studies - the relationship 
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family-Surdo - especially when it comes to working with Norbert Elias, author still not referenced in 

the writings on deaf condition. 

Keywords: Figurations. Deaf family. Inclusion. 

Considerações iniciais 

Partimos da premissa de que a família é a base principal na formação da pessoa, sendo seu dever cuidar, 

apoiar, proteger e propiciar meios favoráveis para seu desenvolvimento. Esse entendimento é coerente com as 

afirmações de Gomes (1994), para quem as famílias constituem-se agentes primários de socialização, com 

regras que conduzem o seu funcionamento. É no âmbito familiar que as crianças devem desenvolver aspectos 

afetivos, emocionais, cognitivos e intersociais, que contribuirão no modo como estas se situam e irão 

interagir no meio em que vivem. 

Para Norbert Elias (2012) as crianças vão se tornando adultas, por meio de um processo social civilizador que 

as individualizam, por sua vez este processo é variante, na medida em que se dá de acordo com o estado de 

desenvolvimento dos respectivos modelos sociais de civilização.  

É a qualidade do ambiente familiar que vai determinar como as crianças vão se relacionar com elas mesmas e 

com as outras pessoas no convívio social. Ainda segundo Motta et al. (2003), a qualidade dos ambientes 

familiares permitirá, ou não, às crianças desenvolverem laços de afeto, amor e segurança entre seus membros, 

o que contribuirá com sua formação psíquica. Elias (2012) fala que as crianças, formam um grupo de caráter 

diferenciado, pois são pequenos seres humanos totalmente dependentes dos maiores, neste sentido, o autor 

coloca as crianças como um grupo social particular. 

Concordando com as afirmativas acima construímos o chão deste estudo, de foram que o objetivo é analisar a 

luz dos escritos eliasianos como famílias de crianças surdas assumem seus papéis no processo de inclusão, 

formando assim diferentes figurações, gerando processos de individualização que se distinguem entre si, 

sendo estes aqui caracterizados como identidade surdas. 

Nossa pesquisa está organizada de maneira que a fundamentação teórica e a análise dos dados conversam em 

todos os momentos, não havendo separação entre seções teóricas e analíticas. Bibliograficamente a discussão 

esta pautada no campo dos Estudos Culturais da Educação e dos Estudos Surdos, na medida em que 

evidenciamos como as identidades das crianças surdas estão sendo construídas no convívio familiar. 

Colocamos Norbert Elias no centro de nossa discussão, utilizando considerações importantes observadas nas 

obras Os estabelecidos e os outsiders (2000), O processo civilizador (2011), A sociedade dos indivíduos 

(1994) e Civilização dos pais/mães (2012). Com isto, elucidamos alguns conceitos elaborados pelo autor e 
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que se constituem como fundamentais para este estudo, sendo eles a ideia de regulação, figuração e o 

binômio, estabelecidos e outsiders.  

Os escritos de Elias ganham destaque na medida em que vão esclarecendo como são construídas as relações 

(ex)inclusivas e de interdependência entre família ouvinte e criança surda e como essas 

conduzidas/incorporadas. Concluímos, apontando os principais/mães achados e contribuições da nossa 

pesquisa na área dos Estudos Surdos – na relação família-surdo/a-educação, principalmente no que se refere 

em trabalhar com Norbert Elias, autor que aos poucos vem sendo referenciado nos escritos sobre a condição 

surda. 

Metodologicamente caracterizamos o estudo como qualitativo e de viés etnográfico, tendo em vista que 

Angrosino (2009) aponta a etnografia como uma ciência que estuda e descreve um grupo humano, seus 

comportamentos e relações interpessoais, suas instituições, produções, crenças, em suma, suas características 

mais particulares, “[...] etnografia também é um produto de pesquisa. É uma narrativa sobre a comunidade em 

estudo que evoca a experiência vivida daquela comunidade e que convida o leitor para um vicário encontro 

com as pessoas [...]” (ANGROSINO, 2009, p. 34). 

Utilizamos como método de tratamento dos dados a análise de conteúdo das respostas recebidas nas 

entrevistas semi-padronizadas, uma vez que segundo Bardin (2011) ela é caracterizada como:  

[...] a unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da 

unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata da 

unidade de registro. Isto pode, por exemplo, ser a frase para a palavra e o parágrafo para o 

tema. (BARDIN, 2011, p.107). 

Os sujeitos são treze adultos, sendo estes pais/mães e mães de crianças surdas, as crianças tem idade entre 

sete e dez anos e são alunos/as da rede pública de ensino do município de João Pessoa-PB. As residências das 

famílias se constituem como o campo da pesquisa. Neste sentido, entrevista aplicada a eles buscaram 

perceber como acontece o processo de inclusão e civilizador entre pais/mães e filhos/as Surdos/as no 

ambiente familiar. 

Inclusão familiar da pessoa Surda: Contribuições Eliasianas 

O processo social civilizador vivenciado pelas crianças e descrito por Elias (2012) obviamente se dá também 

com as crianças Surdas, porém, atribuímos aqui uma particularidade: ele está fortemente agregado a relação 

estabelecida (adulto e criança) em língua de sinais, ou não. Portanto, a língua – oral/fala ou viso-
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gestual/língua de sinais – utilizada na comunicação entre família e criança Surda se apresenta como um 

importante determinante na compreensão do processo civilizador das crianças surdas. 

As observações e as entrevistas realizadas em loco nos permitem aferir que o processo civilizador dos 

pais/mães sobre os filhos/as e filhas Surdos esta imbricado de particularidades que necessariamente se 

relacionam com as adaptações lingüísticas, ou seja, o uso da língua de sinais.  

A negação da Libras, pelos familiares, pode representar, num primeiro momento, a negação da própria 

constituição Surda da criança e da resistência em operar mudanças em seu seio, pois “uma família que se 

defronta com o fato de um de seus membros nascer deficiente opera uma drástica mudança em sua dinâmica 

e uma redefinição de papéis, atitudes e valores” (BUSCAGLIA, 1993, p. 104). As experiências vividas pelos 

familiares das pessoas com fortes marcas de diferença, assim como é a condição surda, despertam 

sentimentos e conflitos que, por vezes, distanciam os/as genitores/as de seus filhos/as/as. 

Elias (2012), ao reconstruir o curso do processo civilizatório entre e filhos/as/as, coloca que a ideia de poder 

incondicional dos pais/mães e a obediência inquestionável dos filhos/as/as sofreu e vem sofrendo algumas 

alterações, haja vista que os filhos/as/as passaram a ganhar um espaço significativo na tomada das decisões 

familiares, de forma a ganhar autonomia. Todavia, entendemos que seja importante questionar se esse ganho 

tem sido observado nos contextos familiares nos quais existem crianças surdas, e é aí que o próprio autor nos 

dá a resposta ao colocar que certamente ainda existam inúmeras situações nas quais os/as tem o poder 

absoluto, conservando o que consideram como normas. 

No sentido da norma destacamos que para pais/mães ouvintes e usuários da língua oral a regra é que os 

filhos/as também sejam usuários proficientes desta modalidade lingüística, entretanto o uso da língua na 

modalidade oral geralmente não acontece com os filhos/as surdos/as, obviamente devido à incapacidade ou 

dificuldade em ouvir, o que por sua vez impede que apreendam a falar de forma espontânea. A dificuldade de 

fazer uso da modalidade oral da língua implica para os pais/mães uma série de mudanças referentes aos 

procedimentos de interação que construirão junto aos filhos/as surdas. 

Considerando o contexto familiar nos quais as crianças surdas se encontram, Godfeld (1997) aponta que mais 

de 90% dos surdos têm família ouvinte e, por não se tratar de uma característica aparente, perceptível, a 

surdez é diagnosticada tardiamente. Estudando a reação familiar frente à notícia do nascimento de uma 

criança com deficiência, Almeida (1993) constatou que a família passa por um processo de adequação que 

inclui algumas fases: negação, negociação, raiva, depressão e aceitação. 
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Na mesma direção de pensamento, Castro (1999) afirma que, para que a criança Surda tenha uma boa 

formação, é necessário que os pais/mães e as mães participem efetivamente da sua vida, sendo o apoio 

familiar o caminho que conduz à sua socialização, seu entendimento de mundo e auto-imagem. 

Para melhor compreender as alterações e adaptações vivenciadas pelos pais/mães frente ao diagnostico da 

condição Surda dos filhos/as, podemos fazer uso da análise empreendida por Elias (2000) na obra Os 

estabelecidos e os outsiders, na qual o autor aponta a discriminação sofrida pelos/as moradores/as recém – 

outsiders – chegados a pequena comunidade de Wiston Parva, situação na qual os/as antigos/as moradores/as 

– estabelecidos – se consideravam superiores, unicamente, devido o fato de serem pertencentes região a 

maior tempo. Considerando a análise sociológica desta comunidade, Elias trata que: 

embora possa variar muito a natureza das fontes de poder em que se fundamentam a 

superioridade social e o sentimento de superioridade humano do grupo estabelecido em 

relação a um grupo ‘de fora’, a própria figuração estabelecidos-outsiders mostra, em muitos 

contextos diferentes, características comuns e constantes (Elias, 2000, p.22). 

Pensar em um grupo como inferior, logicamente é considerar a existência de outro como superior, que o é por 

se privilegiar de alguma condição seja ela social, econômica, intelectual, lingüística, ou qualquer outra, pelo 

fato de estar a mais tempo estabelecido – no caso da problemática que envolve os Surdos, estabelecido 

linguisticamente. Portanto, o que é diferente de alguma/as dessas condições é colocado à margem da 

sociedade. Elias (2000) aponta que há uma tendência de estigmatização de um grupo – estabelecidos – sobre 

outro – outsiders. 

Mesmo sendo as situações observadas entre os moradores da comunidade de Wiston Parva distintas das 

relações entre Surdos e ouvintes, consideramos possível construir uma ponte entre ambos os contextos. O que 

queremos é destacar o pensamento de Elias (2000), quando diz que “um grupo só pode estigmatizar o outro 

com eficiência quando está bem instalado em condições de poder da qual o grupo estigmatizado é excluído” 

(ELIAS, 2000, p.23). 

Para melhor aclarar as situações de desigualdade entre Surdos e ouvintes, devemos, historicamente e de 

forma breve, entender o porquê, ou os porquês as pessoas Surdas foram/são colocadas em situação de 

inferioridade com relação às ouvintes. A relação de superioridade dos ouvintes sobre os Surdos faz ligação 

direta com as tentativas de oralização do povo Surdo dentro nos espaços sociais. Prova disso é que, na 

história dessa comunidade ou figuração, como denomina Elias (1994), a corrente filosófica oralista, 

idealizada pelo pedagogo alemão Heinicke, a partir de 1880, passou a ser considerada como o meio mais 

eficaz de ensinar/civilizar o Surdo.  
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As pessoas Surdas já na infância passam por processos que buscam/va enquadrá-las ao padrão linguístico 

majoritário, que é oral-auditivo, e quando as pessoas Surdas não se “encaixam/vam”, elas eram/são excluídas, 

pois eram/são consideradas linguisticamente inferiores. 

Lacerda (1998) destaca que a filosofia oralista deixa/va a maioria dos Surdos fora das possibilidades 

educativas, de desenvolvimento pessoal, de inclusão social, o que os leva/va a se organizarem em figurações 

minoritárias. 

Na obra “A sociedade dos indivíduos”, Norbet Elias coloca, como ponto a ser vencido a separação entre 

indivíduo e sociedade. Ele traz a ideia de indivíduo e/em sociedade. Neste sentido, o autor enfatiza o 

pensamento de que “toda a sociedade humana consiste em indivíduos distintos e todo indivíduo humano só se 

humaniza ao aprender a agir, falar e sentir no convívio com outros” (ELIAS, 1994, p. 67), ou seja, não existe 

sociedade sem indivíduos, nem indivíduos sem sociedade. 

Nas relações entre sociedade e indivíduos, a função psicológica da fala apresenta-se como um elemento de 

mediação pelo qual as pessoas experimentam processos de humanização, deixando de lado comportamentos 

considerados, por Elias, como animalescos ou primitivos. Dessa forma, entendemos que a linguagem se 

apresenta como pré-requisito para se constituir qualquer processo social, sendo importante discutir sobre 

língua de sinais e língua oral. 

Elias (2012) aponta que existe uma relação de dominação entre pais/mães e filhos/as, na qual os gradientes de 

poder são extremamente desigual, pois, ainda na primeira infância as crianças estão sobre total domínio dos 

pais/mães, ou seja, o poder se encontra concentrado nos pais/mães. Neste sentido porém, o autor também 

coloca que a chegada de uma criança na figuração familiar requer desta uma reorganização estrutural, e 

assim, de certa forma as crianças também exercem poder sobre os pais/mães. Assim, observando as 

figurações familiares das crianças surdas, a princípio, o poder de decidir qual língua será priorizada – visual-

gestual ou oral-auditiva –  na comunicação com os filhos/as e filhas é dos pais/mães. 

É essencial que as crianças Surdas estabeleçam com a família suas primeiras interações linguísticas, para 

poderem ampliá-las, posteriormente, em outros contextos sociais. Oliveira et al. (2004) e Lora (1984) 

observam que, ao priorizar a permanência da criança Surda em casa, muitas famílias limitam seus contatos 

sociais, limitando sua participação em ações comunitárias. 

Situações de privações são produzidas, muitas vezes, pelas dificuldades de a criança Surda estabelecer 

comunicação com seu entorno. Por isso, Castro (1999) alerta para a importância de as famílias aprenderem a 

língua de sinais, afim de diminuírem suas ansiedades com relação à inquietação gerada pela falta de 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   169 

comunicação. Para esse autor, em famílias que adotam uma nova postura linguística, os filhos/as Surdos 

superam as expectativas em todos os setores. 

Elias (1994) compreende a auto-imagem e a composição social como elementos oriundos de construções e 

transformações históricas, pautadas por situações de regulação e auto-regulação social e individual, o que 

origina um habitus social. Portanto, podemos dizer que a sociologia processual se configura em Elias como 

um historicismo sociológico, que impetra situações das relações sociais que se transformam historicamente, 

regidas por leis próprias, que definem a constituição do eu e do nós, ou seja, processos sócio-históricos 

formadores de identidades particulares e coletivas. 

Neste sentido, mais uma vez o autor nos ajuda a compreender o quão em desvantagem se encontram os 

Surdos na sociedade, haja vista que a constituição do eu e do nós não ocorre de forma natural ou plena, na 

medida em que os Surdos ou ficam à margem, em exclusão social, ou são lançados ao mundo ouvinte, sendo 

levados a enquadrar-se nele. 

Dias et al. (2005) concordam com isso, ao ressaltarem que é por meio da Libras e das interações sociais que 

serão garantidas práticas comunicativas que favorecem o pleno desenvolvimento linguístico, cognitivo e 

emocional das crianças Surdas e, consequentemente, sua inclusão social. 

Ao abordar questão da linguagem, Elias (1994) traz uma importante contribuição, ao colocá-la como 

elementar para o desenvolvimento social, permitindo traçar parâmetros para uma análise adequada na escolha 

de um sistema considerado mais proficiente e que possibilite a inclusão das pessoas Surdas nos contextos 

sociais. 

[...] o que decide qual língua será gradualmente depositada no aparelho de linguagem do 

indivíduo é a sociedade em que ele cresce. E os hábitos sociais de fala, o estilo mais ou 

menos individual de discurso que o indivíduo pode ter quando adulto, são uma 

diferenciação do interior do meio lingüístico em que ele cresce. É uma função da sua 

história individual dentro de sua sociedade e da história desta. As características hereditárias 

certamente exercem alguma influência de tipo semelhante às exercidas pelas peculiaridades 

de uma pedra bruta (ELIAS, 1994, p.40). 

O autor ainda declara que é necessário tentar manter uma posição intercultural, mesmo que esta seja uma 

posição de risco: 

Quando, por exemplo, o poder social de pessoas ou grupos de uma mesma área social é 

excepcionalmente desigual, quando grupos socialmente fracos e de posição subalterna, sem 

oportunidades significativas de melhorar sua posição, são pareados com outros que detêm o 

controle monopolista de oportunidades muito maiores de poder social, os membros dos 

grupos fracos contam com uma margem excepcionalmente reduzida de decisão individual 

(ELIAS, 1994, p. 57). 
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Relacionando as afirmativas de Elias (1994) as situações familiares nas quais as crianças surdas se 

encontram, compreendemos que é preciso criar estratégias de vivências para que a cultura dominante, que é a 

cultura ouvinte, não perpetue posições de poder e privilégio, ressignificando assim o modo como os 

pais/mães ouvintes se relacionam com os filhos/as e filhas surdas, e conseqüentemente os demais contextos 

sociais. 

Considerações Finais 

Pensar a condição surda sob a ótica processual eliasiana é pensar em situações históricas e sociais que 

colocam as pessoas Surdas em situações cotidianas de exclusão, pautadas principalmente na diferença 

linguística entre Surdos/as e ouvintes, e estas como observadas tem suas bases na figuração familiar. 

Notamos, que ainda que veladamente, existem resquícios de preconceito e resistência quanto ao uso da língua 

natural da pessoa Surda, a língua de sinais, face a língua padrão majoritária a dos estabelecidos, por ser ela 

que media as interações de maior parte da sociedade, deixando assim os Surdos na situação de outsiders, 

como elucida Elias. 

Analisar o processo de inclusão social dos Surdos – ainda que na figuração familiar – no norte processual 

eliasiano possibilita uma interpretação diferenciada, mas não frágil, da historicidade (ou parte dela, como o 

feito aqui) dos/as Surdos/as e suas implicações na sociedade. 

Buscamos assim mostrar a importância do estabelecimento de um convívio de igualdade. O reconhecimento 

dos Surdos e de sua comunidade, na sua diferença linguística, cultural e identitária permite o reconhecimento 

do outro como ele de fato é, e não como queremos que ele seja. Esse é o caminho para tornar o processo de 

civilização dos indivíduos menos desigual. 
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Inter-relações surdos e ouvintes numa sala de ensino comum dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

 

Tamille Correia de Miranda Milanezi
6
  

 

Resumo 

Neste estudo sistematizamos considerações de uma pesquisa de Mestrado que objetivou analisar 

aspectos das inter-relaçoes estabelecidas entre surdos e ouvintes numa sala de ensino comum dos 

anos iniciais do ensino fundamental. O estudo toma como referência os pressupostos da Sociologia 

Figuracional, elaborados por Norbert Elias. Para o autor, o ser humano tem a capacidade de 

aprender na sociedade, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Em termos teórico-

metodológicos, a pesquisa é de natureza qualitativa e foi desenvolvida sob a perspectiva da 

pesquisa-ação colaborativo-crítica.  

PALAVRAS-CHAVE: Surdos. Figuração. Inter-relação.  

 

Abstract  

In this study systematized considerations of a Master research aimed analyze aspects of inter-

relations established between deaf and hearing in a common educational class in the early years of 

elementary school. The study takes as reference the assumptions of figurational Sociology, 

developed by Norbert Elias. For the author, the human being has the skill to learn in a society, either 

individually, or either collective. In the theoretical and methodological terms, the research is 

qualitative and has been developed under the perspective of the action - research critical-

collaborative. 

 

KEYWORDS: Deaf. Figuration. Inter-relation 
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Introdução 

Neste texto, sistematizamos dados que nos permitiram conhecer os sujeitos envolvidos na pesquisa, bem 

como, conhecer as diferentes inter-relaçoes estabelecidas entre surdos e ouvintes no processo de apropriação 

do conhecimento numa sala de ensino comum dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Tivemos como foco, além de observar as diferentes relações entre surdos e ouvintes em sala de aula, 

conhecer os sujeitos envolvidos e suas formas de aprender nas diferentes relações.  

A sala de aula como figuração específica: os estudantes e as rotinas  

No início do ano de 2015, os profissionais da EMEF “Girassol” receberam a notícia de que, naquele ano, a 

escola passaria a ser uma das unidades referência na área da surdez. A notícia, inicialmente, gerou 

desconforto por parte dos profissionais em virtude de não terem eles formação específica nessa área. Porém, 

para a implantação desse projeto, a SEME esteve na escola e apresentou a proposta bilíngue que estaria 

iniciando nesse espaço.  

Segundo relatos da professora ouvinte que atuava na turma em que realizamos nossa pesquisa,  

“[...] a formação realizada pela SEME não havia sido suficiente para que pudessem 

compreender o processo educativo e como atuar com esses sujeitos. Dessa forma, veio um 

desconforto no sentido de não terem formação na área da surdez” (DIÁRIO DE CAMPO, 

maio 2015). 

Logo em seguida, cinco estudantes surdos foram matriculados nessa escola, três dos quais eram oriundos de 

CMEI e dois de outras EMEF’s. No movimento de tensão vivenciado pelos profissionais da escola diante do 

desafio proposto, iniciamos nossa pesquisa, o que foi um grande desafio.  

A pedagoga nos apresentou às turmas que contavam com a matrícula de estudantes surdos. Desses estudantes, 

três estavam matriculados na turma de 1º ano, uma na turma do 2º ano e um na turma do 4º ano. A turma do 

1º ano, a partir de uma organização interna da escola, contou com a presença constante de um professor de 

Libras surdo atuando num trabalho colaborativo / bidocente
7
 com a professora ouvinte, além de contar com a 

presença de uma professora bilíngue e de um intérprete em alguns dias da semana. Já na turma do 2º ano, 

                                                 
7
 Não nos propusemos, neste estudo, trazer uma discussão avançada sobre o processo de bidocência, pois o trabalho 

colaborativo ou bidocente, segundo relatos da pedagoga da escola, foi organizado pela equipe escolar de forma informal, 

diante a presença de três estudantes surdos na mesma sala. Estudos de Mendes, Almeida e Toyoda (2011) assim 

descrevem a bidocência: O ensino colaborativo ou coensino é um modelo de prestação de serviço de educação especial 

no qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a 

instrução de um grupo heterogêneo de estudantes. Ele emergiu como uma alternativa aos modelos de sala de recursos, 

classes especiais ou escolas especiais, como um modo de apoiar a escolarização de estudantes com necessidades 

educacionais especiais em classes comuns (MENDES, ALMEIDA e TOYODA, 2011, p. 85). 
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uma professora bilíngue atuava com a professora regente, e, na turma do 4º ano, um outro professor bilíngue 

acompanhava o estudante surdo, juntamente com o professor regente. 

Diante dessa organização da escola, a pedagoga, assim como os profissionais da equipe bilíngue, indicaram a 

possibilidade de a nossa pesquisa se realizar na turma do 1º ano, que contava com a matrícula de 3 estudantes 

surdos, além do fato de que, nessa turma, a escola estava exercitando um formato de bidocência.  

A turma do 1º ano era composta por 24 estudantes, sendo 21 ouvintes e 3 surdos. Os estudantes surdos 

sentavam-se próximos um do outro, porém não na mesma fileira. A sala era organizada num formato de 

fileiras horizontais, porém uma carteira ao lado da outra, o que proporcionava uma maior relação entre os 

estudantes. Os três surdos matriculados nessa sala de aula, nomeados, nesta pesquisa, por Floribela
8
, Lírio

9
 e 

Cravo
10

, costumavam conversar muito entre si, e, por isso, os professores colocaram seus acentos próximos, 

porém não na mesma fileira; anteriormente esses estudantes sentavam-se um ao lado do outro.  

O professor Oleandro
11

 nos relatou que se preocupa com o fato de surdo e ouvinte estabelecerem maior 

proximidade e, além disso, demonstra que, nessa relação, os estudantes ouvintes podem aprender Libras. 

Acreditamos na importância da interação entre surdos e ouvintes, por favorecer o aprendizado de ambos. 

Porém, essa relação precisa ser mediada por profissionais especializados na área da surdez em parceria com 

os demais professores de sala de ensino comum. 

Estudos de Lacerda (2000, 2006) destacam que é necessária a mediação de adultos no processo de 

colaboração e interação entre surdos e ouvintes. A autora compreende essa mediação como um processo que 

demanda a reserva de tempo para pensar na organização das atividades, envolvendo todos os estudantes, 

assim como para pensar formas de convivência entre esses estudantes, trazendo, assim, benefícios para todos.  

Na turma pesquisada, temos a estudante Floribela, que se relaciona com maior frequência não somente com 

os outros dois colegas surdos, mas também com alguns ouvintes da sala. Segundo relatos da equipe bilíngüe, 

essa estudante tem 7 anos de idade, nasceu surda, fez o implante coclear e desde cedo teve contato com 

profissionais da equipe bilíngue num CMEI referência na área da surdez.  

Durante a pesquisa, percebemos que Floribela é rápida nas atividades, costuma terminar antes dos demais 

colegas de classe surdos e de alguns ouvintes. Demonstra mais facilidade em interpretação de histórias, 

explora os detalhes das histórias tanto na interpretação quanto nos desenhos. Ela costuma ajudar os colegas 

                                                 
8
 Nome fictício. 

9
 Nome fictício. 

10
 Nome fictício. 

11
 Nome fictício do professor de Libras surdo que atuava na turma do 1º ano. 
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surdos nas atividades e avisa aos professores quando algum ouvinte não está fazendo a atividade. É uma 

estudante muito observadora. Repreende os colegas ouvintes quando esses estão fazendo bagunça e gosta 

muito de brincar com o colega Áster, que é ouvinte. Percebemos que, durante alguns jogos realizados em 

sala, a estudante Floribela costuma escolher sempre esse colega ouvinte para jogar.  

O estudante Áster é o que mais conversa com todos os surdos na sala, e sempre que precisa de algum material 

escolar emprestado costuma pedir somente aos surdos, com os quais mantem um laço de aproximação. 

Durante a entrevista, esse aluno relatou que nunca teve amigos surdos em outro espaço, porém está gostando 

muito desses novos colegas na sua sala. “[...] Costumo sempre brincar com eles no pátio e gosto de aprender 

Libras com o tio Oleandro.” (ENTREVISTA – ÁSTER
12

, ago., 2015).  

Já a estudante Lírio tem 7 anos de idade, não tem surdos na família e, desde cedo, teve contato com 

profissionais da equipe bilíngue num CMEI referência na área da surdez. Nas aulas, observamos que ela está 

em processo de alfabetização, consegue interpretar histórias contadas na sala, costuma falar em Libras sobre 

algum fato ocorrido em casa e frequenta o AEE duas vezes por semana. 

O estudante Cravo, que também é surdo, tem 7 anos de idade, nasceu surdo, fez o implante coclear e passou a 

ter contato com profissionais da equipe bilíngüe, nesse ano de 2015, na EMEF Girassol. Está em processo de 

aquisição da Libras e, na escola, utiliza gestos e alguns sinais aprendidos como forma de comunicação com 

os professores da equipe bilíngue. 

Foi possível observar que os três estudantes surdos apresentam diferentes comportamentos e formas de se 

relacionar com os colegas ouvintes. Porém acreditamos que a constituição das relações entre surdos e 

ouvintes é um fator importante para a formação desses indivíduos em sociedade. Defendemos que nas 

diferentes relações dentro da figuração “sala de aula”, fluem as aprendizagens sociais. Mas, nesse processo, a 

mediação do adulto faz diferença, numa diversidade de processos de aprendizagem.  

Estudos de Sarat (2014) sobre a teoria de Elias destacam que, na análise desse autor, o ser humano tem a 

capacidade de aprender na sociedade, seja de forma individual seja de forma coletiva, e que esse processo se 

inicia desde a infância. E remete o acesso [...] à educação e à aprendizagem, às experiências sociais 

vivenciadas individual e coletivamente [...] (SARAT, 2014, p. 165).  

Tanto na família, quanto na escola e na sociedade em geral, espaços de aprendizagem estão presentes nas 

diferentes relações que são construídas entre os indivíduos, seja adultos, seja crianças. E, nesse sentido, 

                                                 
12

 Nome fictício. 
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segundo Sarat (2014), ocorre o movimento de dependência e interdependência, envolvendo adulto e criança 

nos diferentes grupos de aprendizagens. 

Na sala de aula, por exemplo, a presença dos três estudantes surdos parece contribuir na constituição de 

espaços de aprendizagens. Surdos e ouvintes estão aprendendo juntos. Porém, nesse mesmo espaço, nas 

interações entre os sujeitos surdos e ouvintes, surgem tensões, e, segundo Kaplan e Krotsch (2014), a escola é 

um espaço de tensões diante das interações constituídas e, ao mesmo tempo, “[...] a escola é uma instituição 

que faz parte de configurações e funções que a determinam e a transcendem” (KAPLAN E KROTSCH, 2014, 

p. 127). 

Observamos, todavia, que a convivência e o desenvolvimento de atividades mais conjuntas entre esses três 

estudantes e os demais ouvintes da classe, no início da pesquisa, nem sempre era favorecida. Os demais 

colegas relatavam que tinham vergonha de não saber como se comunicar, e somente Áster costumava se 

comunicar desde o início do ano com os três surdos. 

Outros aspectos da relação surdos e ouvintes pôde ser identificada nos momentos de entrevista coletiva 

realizada com alguns estudantes ouvintes que se sentavam em carteiras próximas às carteiras dos estudantes 

surdos. Observamos que alguns desses estudantes conhecem sinais da Libras e, quando não sabem o sinal, 

costumam usar gestos para se comunicar. Observamos ainda que todos os estudantes ouvintes entrevistados 

sabiam o nome dos estudantes surdos da sala, assim como o local em que eles se sentavam. No próximo item, 

trazemos as percepções que os estudantes ouvintes tinham de seus colegas surdos.  

O que os ouvintes nos dizem?  

O estudante “Pel
13
” relatou que conversa com os surdos usando alguns sinais que sabe. Relatou ainda que não 

brinca no pátio com eles, e acredita que os colegas surdos aprendem o que os professores ensinam. Já o 

estudante “Ag
14
” relatou que gosta de brincar no recreio de menino pega menina e polícia e ladrão com os 

surdos. E que, há algum tempo, como a estudante Lírio não estava conseguindo compreender a atividade, ele 

tentou ajudá-la. 

O estudante “Peh
15
” relatou que costuma brincar no recreio com os surdos, gosta de estar com eles na sala, 

pois está aprendendo Libras. E observou: 

 

                                                 
13

 Nome fictício. 
14

 Nome fictício. 
15

 Nome fictício. 
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“[...] acho que os surdos não estão aprendendo o que a professora ouvinte está ensinando, 

pois ela não é surda igual a eles” (ENTREVISTA, PEH, set. 2015). 

 

A partir do relato da estudante acima, podemos observar que sua fala não está isolada do contexto de 

aprendizagem dos surdos, e tem relação com o fluxo histórico mais amplo que narra a educação de sujeitos 

surdos. Essa estudante percebeu que sua professora usa a língua oral para se comunicar com os estudantes da 

sala, enquanto o professor surdo usa a Libras como meio de comunicação. Na sua compreensão, os surdos só 

aprendem com uma pessoa que fala em Libras.  

Em Elias (1994b), as línguas são meios de comunicação, inteiramente ligados a sua função social, sendo um 

meio principal de comunicação entre os seres humanos, a língua “[...] une e desune, integra e desintegra. A 

função dual é significativa [...]” (ELIAS, 1994b, p. 19).  

Para o autor, uma mensagem só poderá ser compreendida se for usado um código comum. Nesse sentido, 

para nós, sendo a Libras a língua utilizada pelos sujeitos surdos, quando posta diante uma pessoa que não 

domina esse meio de comunicação, poderá gerar uma situação de desintegração, no sentido de não conseguir 

passar uma mensagem por meio do contato direto. 

Elias (1994b) destaca que sociedades diferentes também podem se comunicar utilizando línguas diferentes. 

Logo acreditamos que a presença de interlocutores surdos e bilíngues no processo de ensino aprendizagem do 

estudante surdo poderá gerar um ambiente de integração e união entre outros sujeitos que não compartilham 

da mesma língua.  

E em Elias (1994a) é destacado que a união dos indivíduos é um meio para o seu bem-estar, por meio de 

interesses comuns. O autor afirma que surgem, na sociedade, os “gritos de guerras” entre os grupos; no 

entanto, uma forma de sobrevivência e de preservação dos interesses comuns é a união, que pode ser 

entendida como um fato, tendo, porém, com foco a participação e os sentimentos entre os sujeitos, o que 

pressupõe atos individuais. Diante disso, percebemos que o relato do estudante Peh não está desvinculado do 

processo de desenvolvimento da aprendizagem vivido pelo sujeito surdo em nossas sociedades recentes. 

Prosseguimos com o estudante “Áster”, que também participou da entrevista coletiva. Como citado 

anteriormente, Áster é o que mais conversa com os três colegas surdos. Demonstra preocupação se os colegas 

surdos estão entendendo os comandos dos professores, como horário de recreio, mudança de sala e guardar 

material. Mesmo havendo na sala um professor surdo que a todo tempo apoia os estudantes surdos, 

acreditamos que a presença de Áster também tem contribuindo para o processo de socialização entre surdos e 

ouvintes no espaço escolar.  
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Em contexto, observamos que as relações entre surdos e ouvintes estavam cercadas por dúvidas e 

insegurança, por não saberem eles como se comunicar. Porém, o professor surdo, aos poucos, foi 

contribuindo para que essa barreira diminuísse, tornando um ambiente favorável de comunicação pelo uso 

diário da Libras.  

Para Elias (1994b), o processo de disposição biológica do ser humano na fase inicial de sua vida depende do 

contato estimulante de adultos que utilizam uma língua comum de uma sociedade específica, e assim, com a 

apropriação de uma língua, o conhecimento será adquirido por intermédio dessa experiência. Para o autor, 

esse processo é contínuo, não tem rupturas, e deixa marcas no desenvolvimento da língua de uma sociedade.  

Percebemos que a presença contínua de um adulto surdo na sala, favoreceu o processo de inter-relação entre 

surdos e ouvintes, tornando o ambiente favorável para ambos os sujeitos. 

Numa sociedade, segundo estudos de Elias (1994a), somos, a todo tempo, confrontados a criar uma ordem 

social que atenda às necessidades e inclinações dos indivíduos. E a experiência, segundo o autor, observada 

nas inter-relações, pode ajudar nesse processo. De forma ilustrativa, Elias (1994a) cita o exemplo da 

composição de uma melodia, em que as notas não podem ser vistas isoladamente, ou da estrutura de uma casa 

que não pode ser vista sem a estrutura das pedras que a compõem, uma vez que as pedras têm relação umas 

com as outras, formando, assim, a casa.  

A partir das observações nas entrevistas, podemos reforçar que o processo de aquisição de conhecimento do 

sujeito surdo demanda, primeiramente, o aprendizado de uma língua. Em seguida, sua inserção e/ou 

integração ao meio social demanda a presença de um adulto usuário de sua mesma língua, na mediação de 

acesso ao conhecimento, assim como na constituição de diferentes relações. 

Considerações Finais 

Nossas observações teve como propósito conhecer as diferentes relações entre surdos e ouvintes. E foi 

possível observar as inter-relações entre esses sujeitos, assim como a formação de diferentes figurações entre 

os surdos e entre ouvintes e surdos.  

Na nossa perspectiva, a relação entre surdos e ouvintes passou a ser favorecida a partir de diferentes 

movimentos como a realização de um trabalho cooperativo entre professor surdo e ouvinte e mediação do 

professor surdo com todos os colegas de classe.  



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   179 

A partir do contato dos estudantes ouvintes com a Libras nas aulas, observamos que a socialização entre 

surdos e ouvintes passou a se tornar favorecida. Os surdos passaram a tentar se comunicar com os ouvintes, e 

vários acontecimentos evidenciaram essa situação. 

Foi possível perceber que tensões surgiram entre os colegas; porém, compreendemos que toda relação 

humana, conforme Elias (1994b), é permeada por tensões, e, assim, percebemos que, diante de tensões 

surgidas, os colegas colaboraram uns com os outros. 

Sendo assim, essa perspectiva nos coloca em diálogo com os estudos de Elias (1994a), particularmente 

quando nos indica que indivíduo e sociedade não se dissociam no sentido de diferenciar um conceito em 

detrimento do outro. O autor explica que, ao conceber a pessoa, não podemos considerar um “eu” destituído 

de um “nós”, ou seja, não podemos considerar o indivíduo isoladamente, mesmo diante das exigências sociais 

e necessidades individuais. Nessa sociedade, indivíduos surdos e ouvintes, que apresentam tipos de 

comunicação e demandas diferentes, aprendem juntos e ressignificam a constituição das práticas educativas 

que surgem no cotidiano escolar, bem como formam novos modos de conceber uma educação que 

proporciona a inclusão de todos os estudantes.  
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RESUMO: A intenção deste trabalho está em evidenciar alguns processos de formalização e 

informalização descritos no manual de boas maneiras da escritora alemã Sophie Christ. Este manual 

foi trazido para o Brasil em 1902 pela congregação católica Servas do Espirito Santo, que tinham 

como tarefa primordial erguer instituições femininas. O estudo em andamento, não se trata, apenas 

de uma caracterização ou evolução de manuais de civilidade e em específico o de Sophie Christ, 

mas da identificação por meio de seus conteúdos, os modelos de comportamento capazes de conferir 

distinção a meninas e jovens brasileiras.  

PALAVRAS-CHAVE: Manual de Etiqueta; Educação; Civilidade  

 

ABSTRACT: The intention of this study is to evidence some processes of the formalization and 

informalization described in the manual of good manners of the German author Sophie Christ. This 

manual was brought to Brazil in 1902 by the catholic congregation, Sisters Servants of the Holy 

Spirit, who had as the main mission to raise feminine institutions. The ongoing study, is not, only a 

characterization or an evolution of the manual of civility and in specific Sophie Christ manual, but 

the identification through their contents, the behavior pattern able to provide distinction to young 

Brazilian girls. 

KEY-WORDS: Manual of etiquette, Education, civilization. 
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Introdução 

Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que tem como objetivo fazer avançar a reflexão sobre a 

apresentação e discussão de um processo civilizador, posto em curso por modelos trazidos da Europa e que 

circularam no âmbito da educação brasileira no início do século XX na forma de manuais de boas maneiras. 

Uma visão sustentada como parte de um programa de civilidade em que a internalização de regras 

influenciaram o modo de ser de indivíduos em processo de formação. Algumas dessas regras foram utilizadas 

na formação escolar de indivíduos por meio de manuais de civilidade difundidas pela ordem feminina Servas 

do Espírito Santo, fundada em 1896 em Steyl – Alemanha pelo Pe. Arnaldo Janssen. Conhecidas como as 

“Irmãs Azuis e/ou da Adoração” esta ordem se instalou no Brasil em meados de 1902, com o objetivo 

precípuo de fundar escolas femininas e assegurar os ideais católicos a uma nação ainda em processo de 

formação de sua identidade. A ocupação de lugares onde não haviam escolas confessionais, a congregação ia 

se estabelecendo, tendo como tarefa, erguer instituições adequadas para tal fim. Sob as orientações da 

hierarquia internacional da congregação, fundaram escolas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Paraná, São Paulo e Santa Catarina. No processo de implantação e edificação de seus colégios no Brasil, as 

freiras produziram uma vasta documentação, entre crônicas e cartas que nos fornecem fontes para 

percebermos as bases de uma rede de educação em que circularam práticas de como rezar, pregar, educar, 

formar, civilizar, habitar, bordar, cantar e cozinhar.  Formas prescritas em discursos que se relacionam a 

educação da mulher e às práticas de civilidade, como é o caso das práticas de etiqueta para conter e refinar 

comportamentos. 

A necessidade de controle das meninas fica evidente na leitura das crônicas do Colégio Stella Matutina (MG) 

e nas próprias cartas trocadas entre o fundador da ordem e as irmãs. Como forma de conter as alunas e 

orientar suas postuladas, o fundador Arnaldo Janssen indicou assim o uso de dois manuais de boas maneiras. 

O Manual de Sophie Christie de 1889 -  aschenb chlein des  uten  ones: Praktische Anleitung über die 

Formen des Anstandes für die Jugend weibliche
16

, um livro de boas maneiras com orientações práticas sobre 

as formas de conduta para a juventude feminina; e o manual utilizado Die Höflichkeit:Zwanzig Konferenzen, 

den Zöglingen des Bischöflichen Konviktes zu Luxemburg gehalten
17

 –J. B. Krier de 1899. 

Parte-se do pressuposto de que estes manuais foram fundamentais para criar redes de sociabilidade entre 

meninas e moças de diferentes regiões do Brasil, difundidos nas escolas fundadas pela ordem missionária na 

intenção, de internalizar comportamentos e equilibrar as tensões e conflitos, em um processo de conformação 

                                                 
16

 Livrinho de Bolso de Boas Maneiras sobre Orientações Práticas Sobre a Conduta da Juventude Feminina. 
17

 Conferências, aos alunos da Konviktes Episcopais realizadas no Luxemburgo. 
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social e de formação educacional. Como parte do trabalho utilizaremos o impresso de Sophie Christ
18

 escrito 

em 1889. Mas, o que seria conformação social? Quando esses códigos de sociabilidades surgiram? Quais as 

características e preocupações que apresentavam? No estudo em andamento, não se trata, apenas de uma 

caracterização ou evolução de manuais de civilidade e em específico o de Sophie Christ, mas da identificação 

por meio de seus conteúdos, os modelos de comportamento capazes de conferir distinção.  

O trabalho dar-se-á na perspectiva de análise processual propostas por Norbert Elias (1994a; 1994b, 1997; 

2003).  Pois, ao caracterizar os processos civilizatórios de formalização e informalização dos costumes, será 

possível emergir reflexões sobre a constituição dos códigos de boas maneiras inscritos nos textos dos 

modelos civilizatórios. Mais do que um estudo sobre o manual em si, a intenção aqui é encontrar os preceitos 

que fazem a sua construção, o repertório de normas escritas que dão forma ao gênero epistolar socializado e 

internalizados pelos indivíduos.  

 

Da Alemanha ao Brasil: o trajeto do manual de Sophie Christ 

No século XIX o Brasil recebeu um expressivo número de missionários estrangeiros que por aqui chegaram 

com as mais diversas finalidades. Os discursos dessas congregações religiosas tanto católicas, quanto 

protestantes, reportam críticas à sociedade brasileira baseadas em estereótipos veiculados pelos viajantes de 

outros países. É possível perceber, na leitura das fontes documentais, que suas alocuções eram centradas no 

que eles consideravam como primitivismo local em relação aos chamados países mais desenvolvidos e 

ou/civilizados. Muitos desses estrangeiros acreditavam que a miscigenação no Brasil, gerou um povo 

preguiçoso, indolente, supersticioso e incivilizado. 

Neste período estavam em curso no país, processos de transformações estruturais que atingiriam 

profundamente não somente as relações econômicas e políticas, mas também seriam percebidas nas relações 

sociais e religiosas de um modo geral. Era oportuno um projeto civilizatório que possibilitasse a 

transformação das concepções de grupos dirigentes e que reorganizasse as relações da sociedade por meio de 

uma intervenção educacional e religiosa. A civilização se apresentava pelo alto padrão de comportamentos 

                                                 
18

 Sophie Christ lançou este manual primeiramente em 1889 e se prolongou até 1922 com 13 edições. O manual, objeto 

de análise é 1889 é da 3ª edição, e foi adquirido em um sebo literário da Alemanha, e passou por processo de tradução 

por Sara Baldus. De forma geral, é uma síntese de palestras sobre orientações práticas em etiqueta e bons modos na 

sociedade alemã. Ao todo, o livro de bolso conta com dezesseis prescrições, além das tradicionais regras de 

comportamento, o livro inclui os deveres junto a professores e superiores, a conduta na igreja, no lar, em relação aos 

empregados e deveres do amor ao próximo, entre outras orientações 

 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   183 

pessoais esperados permeados por um ideal de grande significação emocional, em um processo de vir a ser. 

A ideia geral consistia em se instituir/importar modelos que pudessem influenciar o comportamento social do 

povo brasileiro, orientados pela moral, cortesia, bons costumes, correção nos modos, de maneira a tornarem-

se elementos imprescindíveis para formação de um indivíduo refinado, urbano e progressista que a elite 

almejava. As missões religiosas estrangeiras tiveram uma posição de destaque neste processo.  

Em sua pesquisa sobre a congregação das Irmãs da Sagrada Família de Bordeaux, Leonardi (2011, p. 105) 

identifica que até o ano de 1912 entraram no Brasil 46 congregações femininas católicas que declararam ter 

como finalidade a educação escolar; e sete outras declararam a educação como uma de suas principais 

finalidades (2011, p. 105 e 106). Entre esses diversos grupos missionários que aqui chegaram no início do 

século XX, destacamos o projeto de Arnaldo Janssen (1837-1909) fundador de três Congregações: 

Missionários do Verbo Divino (1876), Missionárias Servas do Espírito Santo (1889) e Missionárias Servas do 

Espírito Santo da Adoração Perpétua(1896). Priorizamos neste estudo a congregação das missionárias Servas 

do Espírito Santo, criada em 1889 em Steyl, uma pequena aldeia da Holanda, fronteira com a Alemanha. Esta 

congregação veio para o Brasil em 1902, para auxiliar a congregação masculina já instalada desde 1895, nos 

trabalhos religiosos e educacionais. 

Ao se estruturarem no cenário brasileiro e por se tratar de uma organização feminina que se insere em um 

projeto maior de educação exógena conduzido pela Igreja Católica, remeteu a população representações de 

uma proposta educacional diferente do que estava posto pelas instituições públicas brasileiras naquelas 

localidades, visto que esta organização compreendia um grupo renovado, motivado a ocupar lugares ainda 

pouco explorados pelos protestantes que também estavam ganhando força em diversos localidades no Brasil. 

Guardando as devidas proporções é possível afirmar que tanto católicos como protestantes traziam em seus 

projetos discursos incrustados à apropriação do conhecimento espiritual e secular, que levaria as pessoas a 

terem boas maneiras, serem honestas, trabalhadoras, crentes a Deus, enfim, a possibilidade de serem 

portadoras de uma nova mentalidade pela apropriação de um discurso civilizatório.   

Na tentativa de recuperar antigas posições perdidas com a proclamação da República, a Igreja Católica, abriu 

espaço para negociações com o Estado, mecanismos que oscilavam entre o conservadorismo e uma possível 

abertura na esfera cultural, visto a realidade em que se encontrava a atual sociedade. Um desses mecanismos 

se concretizou via a instalação de escolas católicas adequadas para tal fim, pois as congregações religiosas 

vieram aptas para o trabalho educacional. Como afirma Zulian (1998, p.92) “Esta ação tinha como eixo 

central a ideia de que a crise mundial era reflexo dos princípios errôneos e degenerativos do pensamento 

moderno, agenciados pela educação leiga, e que a solução para tal crise residia na educação católica”. O alvo 
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principal dessas sociedades religiosas era a infância e a juventude submetidas a práticas mais conservadoras 

que tinham como objetivo inculcar um conjunto de regras e condutas, mesmo que essas demandassem algum 

tempo para serem internalizadas.  

Jaques Revel (1991, p.177) destaca que as práticas de civilidade marcaram fortemente as primeiras décadas 

do século XVI na Europa com a difusão dos escritos de A Civilidade Pueril de Erasmo e que seus efeitos se 

fariam “sentir por muito tempo, até meados do século XIX”, quando alcançariam outras culturas no mundo 

ocidental. E pela leitura e escrita que a civilidade invade inúmeras instituições e por conseguinte as práticas 

executadas e apreendidas neste espaço. A circulação ampliada destes manuais e coleções especializadas 

insere-se nas escolas e nos grupos sociais na expectativa que os indivíduos aprendessem de forma 

racionalizada os códigos de refinamento propostos pelas sociedades ocidentais burguesas. No final do séculos 

XIX e início do XX a elite urbana brasileira delegam, por assim dizer, aos colégios privados tanto católicos 

como protestantes uma representação importante nesse espaço ainda em construção.  

Destaca-se que desde os primórdios da fundação, as religiosas indicavam a existência de um padrão 

educacional para a infância. Este baseado em normas de conduta inscritas pelas aulas de etiqueta e boas 

maneiras. De acordo Norbert Elias, a civilidade ganhou um alicerce, a Igreja como um dos mais importantes 

órgãos da difusão de estilos de comportamentos. Por meio de livros, muitos instrumentos diretos de 

“condicionamento ou modelação” foram utilizados para estruturar muitas situações de convívio na sociedade 

(ELIAS, 1994a, p.95).  

E foi dentro dessa “pedagogia do comportamento” (REVEL, 1991, p.190) que as freiras deveriam alicerçar os 

valores, os bons costumes, disciplinar as mentes e corpos de meninas e jovens por meio da prescrição de 

normas de comportamento sociáveis. É com essa perspectiva civilizatória que o manual de Sophie Christ foi 

instituído como um dos protocolos de sociabilidades de trabalho das irmãs. Esta questão é verificada neste 

trecho de uma das cartas de Janssen a Ir. Josepha.  

A respeito da aula de Boas Maneiras, comunico a V. Revmº. o seguinte: O Revmº mandou 4 

livros para aula de Boas Maneiras. Irmã Raphaele escolheu dois deles para suas aulas: 1) 

Cortesia – uma edição de 1899 (vinte conferências dadas aos alunos do Konvikt episcopal 

de Luxemburgo por J. Bern. Krier, Diretor). 2) O Bom Tom – de Sophie Christ, uma edição 

de 1901. Ambos são livros bonitos e cristãos (Ir. JOSEPHA, Steyl, 29/07/1902). 

 

Ressalta-se que os manuais de boas maneiras e etiqueta são uma das possibilidades de se investigar os 

protocolos de civilidade, ou seja, prescrições que orientam as condutas para meninos e meninas, e que, ao se 

apropriarem de práticas caracterizam uma educação dos sentidos e das sensibilidades. Todo este processo de 
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predizer formas de controle e, por conseguinte o autocontrole, Elias retratou como o abrandamento das 

pulsões: psicologização e racionalização (ELIAS, 1993, p. 225-241).   

O Manual de Sophie: um vetor de comportamento 

A busca pelo refinamento tem seu marco com a vinda da família real para o Brasil em 1808. O historiador 

Jurandir Malerba em A Corte no Exílio, destaca as transformações que a sociedade brasileira viveu com a 

chegada da família real. Ao ser exilada, coube a corte utilizar de seu único elemento que lhe “conferia 

identidade enquanto grupo: a etiqueta” (MALERBA, 2000, p.25). Por ser uma construção social, a etiqueta se 

constitui como uma forma de comportamento e distinção.  

As adaptações inevitáveis que a família real impôs ao novo meio, é de alguma forma indício de como se deu, 

com maior ou menor gradiente de poder, à formalização de costumes. É sob esta perspectiva que, os manuais 

de etiqueta podem ser vistos como elementos fundantes daquilo que estava sendo proposto, ou seja, a 

constituição de um modelo de comportamento nas relações entre os indivíduos e os grupos.  

O processo de circulação desses manuais no Brasil são registrados por Gilberto Freyre, ao descrever, que 

barões e viscondes do Império utilizavam para normatizar a educação de seus filhos, O código do bom-tom 

ou Regras da civilidade, de autoria do cônego português José Ignácio Roquete, publicado pela primeira vez 

em Portugal no ano de 1845 (FREYRE, 2001, p. 474). 

Outros manuais circularam no Brasil e foram adotados pelas Escolas Normais, tais como o Pequeno Manual 

de Civilidade para Uso da Mocidade (1932); O livro das Donas e Donzelas (1906)  e Maternidade (1925), 

ambos de Julia Lopes de Almeida; e Tratado de Civilidade e Etiqueta, de autoria da Condessa de Gencé de 

1909.  Considerados por Cunha (2006, p. 352) como “vetores de sistemas de valores, ferramentas para a 

consolidação das formas e dos códigos morais e sociais” os manuais descrevem e inscrevem nos indivíduos o 

que é ser civilizado.  

Nesta mesma trajetória, o manual de Sophie Christ utilizado pelas freiras Servas do Espírito Santo confere o 

mesmo tipo de sentimento para o bom comportamento. O manual, não envolve somente as normas da 

etiqueta, mas também perpassa à moral, à ética, imbricados no desenvolvimento de maneiras mais suaves e 

serenas, aspectos que se desvelam nas relações necessárias uns com os outros.  

Sophie Christ nasceu em 9 de setembro de 1836 em Mainz, e faleceu em 23 de abril de 1931, com 95 anos de 

idade. Em 1931 não só foi considerada a mais velha moradora da cidade, como também a mais velha 

escritora da Alemanha. Sophie Christ não se casou, exerceu duas interessantes e incomuns profissões: a de 
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atriz e escritora, as quais lhes deram independência e proporcionaram a sua vida segurança e amplitude 

cultural. Do ponto de vista literário, ela seguiu os passos de Ida Hahn-Hahn
19

, inclusive pelos documentários 

de viagens à países distantes. Ao percorrer o Oriente Médio, Sophie deixou suas experiências e vivências 

comentadas nos Orientalischen Tageblättern (Diários Orientais), publicados em 1888. Em 1889 escreve o 

livro sobre boas maneiras, resumo de suas palestras ministradas à jovens alemãs.   

De acordo com a leitura deste documento é possível perceber que o interesse principal da autora girava em 

torno de reafirmar e dar sugestões sobre posturas/comportamentos, para ela era fundamental que “as jovens 

moças aprendessem a se movimentar corretamente sem fazer concessões ao mundo com isso” (CHRIST, 

1889, p. 07).  

Christ busca na Ifigênia
20

 de Goethe construir uma representação de mulher ao pensar nas jovens que seriam 

instruídas pelo seu livro. Destaca a impressão que Goethe teve quando deparou com o quadro de Santa Ágata 

(de Rafael), em Bolonha. A figura da santa teria lhe deixado marcas, e foi a partir dela que se inspirou na 

criação de sua Ifigênia, a heroína de seu drama. Goethe, de modo puramente figurado, forneceu uma prova 

bem acertada para o alto valor e o efeito que a virtude feminina produzia quando se manifestava pelo diálogo, 

este, seria sua força visceral da crença na justiça e nobreza, enfim, a linguagem do coração, em contraposição 

a força e a bravura dos homens.  

 

Que Goethe cumpriu o que havia prometido, isso é comprovado por Ifigênia, dotada de 

sublimidade virginal e uma das figuras mais ideais e puras da antiguidade, antes jamais 

descrita por um poeta. Esta reserva e modéstia da juventude feminina certamente podem ser 

reunidas com aquela segurança e naturalidade afável e subordinada ao apresentar-se que são 

tão desejadas quanto necessárias para as relações sociais (CHRIST, 1889, p. 161). 

Nestas relações sociais, dar formas externas para aquilo que o decoro prescrevia está ligado à relação com os 

outros. Para Sophie tal questão fica evidenciada ao indicar que as jovens moças precisavam saber o que é 

correto e sobre isso não pode haver dúvidas “o decoro e as virtudes estão estreitamente ligados entre si. 

Ambos se originam da raiz que têm em comum, a abnegação” (CHRIST, 1889 p.01).    

Esses processos de formalização, descritos nos estudos de Elias, sobre o final do século XIX, apresenta-nos 

como esta foi sendo internalizada pelas pessoas, a partir de seus medos interiores e de uma consciência 

controladora e rígida. Esta consciência é conduzida por forças disciplinares, originadas pelas redes de 

                                                 
19

 Ida Marie Louise Sophie Friederike Gustave Condessa von Hann, escritora alemã, sua obra constituiu de poesias, de 

romance epistolar, porém em sua grande parte compõe-se de literatura de viagem.    
20

 Ifigênia de Goethe teatro inspirada na obra de Eurípedes - Iphigenie auf Tauris Ein Schauspiel by Johann Wolfgang 

von Goethe. January, 2000 [Etext #2054] disponível. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu002054.pdf. 
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interdependência em desenvolvimento, particularmente com a formação do Estado e da expansão do 

mercado. Elias (1994a) denomina este tipo de personalidade como segunda natureza, ou seja, uma natureza 

dominada, ou ainda nas palavras de Sophie Christ, “a observância dos preceitos externos da cordialidade e do 

decoro é imprescindível para nosso progresso pessoal” (CHRIST, 1889, p. 01).  

A construção desses padrões de civilidade e etiqueta entendidos como um discurso pretensamente 

homogeneizador, em confronto com a diversidade dentro das configurações, fornecem a consolidação a 

práticas que levaram à distinção, diferenciação e a integração social. Elias (1994a) explica que tais elementos, 

perpassam pelo grau de estreitamento entre as pessoas, isto faz com que cada um realize uma função social, 

que deve ser a mais regular, distinta, constante e estável. Deste modo, para que os indivíduos convivam em 

sociedade é necessário um comportamento/padrão civilizado, que envolve um alto grau de transformação das 

emoções, essas, condicionadas para se tornarem habitus, ou seja, um saber incorporado ao modo de viver as 

relações sociais. Sendo que esse modo se constitui no indivíduo desde a sua infância, a partir de seu convívio 

com o outro, no interior das configurações sociais, num processo lento, plural que é a vida em sociedade “a 

primeira tarefa é aprender a dominar-se a si mesmo. Cada autossuperação resulta em renovação espiritual. A 

partir da unidade interior organizada, desenvolve-se então o caráter forte que não teme nada e que não se 

fragiliza” CHRIST, 1889, p. 86).  

Assim, o habitus mediará, organizará e orientará condutas, determinará o aceitável e o impróprio, permitirá e 

negará determinados comportamentos, ou seja,“a maneira como o processo civilizador contribui para formar 

habitus sociais que são parte integrante de qualquer estrutura de personalidade”  (ELIAS, 1994b, p.14). Esta 

tomada de consciência de si e com outro, e as condutas respeitosas, ficaram mais dependentes da capacidade 

dos indivíduos em se autorregularem. Esta questão fica evidenciada quando a autora normatiza em seu 

manual: 

Como já repetido algumas vezes, ao se esforçar em comportar-se de modo correto e com 

tato, não se deve perder a naturalidade, nem a simplicidade, a jovialidade e a autêntica 

feminilidade, cuja essência está enraizada no caráter [...] na dignidade feminina reside o 

misterioso poder de manter afastada de si qualquer aproximação inconveniente ou 

indecorosa (CHRIST, 1889, p.159).  

Notadamente no decurso da estruturação da personalidade das mulheres, esta, perpassou pelas normas e 

discursos restritivos, pressões e foi sendo altamente controlada. Porém a mulher esmerou-se na função de 

mobilizar a esfera social e isto, oportunizou uma posição ascendente às mulheres da classe alta e média, as 

quais foram eximes nas estratégias de reforma dos grupos sociais. Neste sentido, as redes de 

interdependências colocaram-nas numa posição de estabelecidas e, a classe econômica/social ditaram essas 
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regras de civilidade. Este aspecto, de alguma forma, construiu a representação das mulheres, que a conferiram 

como guardiãs da boa sociedade, como podemos perceber nos escritos de Christ: 

Principalmente do sexo feminino, o mundo espera a manutenção dos costumes, tanto da 

decência quanto do bom tom. Chega-se até a tornar o sexo feminino responsável pela 

manutenção dos bons costumes. É dito que deve ser atribuída unicamente à mulher a culpa 

de que os costumes estariam em decadência, visto que a educação da juventude foi confiada 

em primeiro lugar a ela. De importância não menor seria também o seu exemplo na vida 

futura e, desse modo, a sua boa ou má influência sobre a vida em sociedade de modo geral 

(CHRIST, 1889, p. 157). 

Assim, determinadas posturas ou gestos são capazes de revelar o lugar que o indivíduo ocupa na sociedade. 

Mesmo uma mulher independente deveria manter sinais reconhecíveis de boa conduta.  

De modo geral, ao concluir seus estudos, a sua educação é considerada como terminada, ela 

é aceita na sociedade e, se estiver sozinha, tratada como um ser independente, mas, ao 

mesmo tempo, responsabilizada pela sua conduta perante os outros. Assim, de acordo com 

isso, ela deve arcar com as consequências de seu atuar, tanto as boas quanto as más 

(CHRIST, 1889, p. 86). 

A despeito de tais pressões das condutas coincidiram com uma informalização e uma emancipação de 

emoções (WOUTERS, 2012). Os indícios do afrouxamento dos comportamentos, são notados no manual de 

Christ, o que se pode confirmar nos estudos de Elias sobre os processos de informalidade do século XX. Elias 

demonstra que para entender estes processos da civilização - informalidade e formalidade -, necessita-se de 

um meio conceitual claro de orientação: 

o que deve ser sociologicamente apurado é, em poucas palavras, a dimensão formalidade-

informalidade de uma sociedade. Isto, relaciona-se com a operação de regulação do 

comportamento formal e informal numa sociedade, ao mesmo tempo; ou, por outras 

palavras, diz respeito ao gradiente sincrônico entre formalidade e informalidade. Isto é 

diferente dos sucessivos gradientes de informalização observados no decorrer do 

desenvolvimento social, o gradiente diacrônico de informalização (ELIAS, 1997, p.39-40). 

Por sua vez, os comportamentos, condutas, normas e controles, nas sociedades não acontecem num todo 

unificado, pois, a estrutura do gradiente muda no decorrer do desenvolvimento de Estado-sociedade. 

Notadamente Sophie Christ indica a informalidade quando reporta-se a França num discurso de reprovação a 

mudança de comportamentos naquele país: “Ao fim do século passado tem se mostrado na França de uma 

forma inacreditável e perceptível o declínio de todas as composturas e leis, isso confirmado de uma forma 

assustadora” (CHRIST, 1889, p.162). Esta preocupação no afrouxamento com a conduta feminina também é 

evidenciada pela autora na Alemanha, quando ressalta:  

A unilateralidade torna tudo mal delineado e nebuloso. Muitas vezes e para sua 

desvantagem, a feminilidade se desvirtua, tornando-se aquele ser emancipado que rejeita as 

formas do decoro como algo forçado e perturbador, que não atenta a qualquer consideração 

e faz o que lhe apraz. (CHRIST, 1889, p.07). 
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Neste caso, a diminuição deste movimento se deu em detrimento a processos de longa duração, em que a 

informalização dos comportamentos e emancipação dos costumes tornaram-se predominantes, como afirma 

Wouters (2012, p.546) “as emoções que antes haviam sido negadas e reprimidas, até então readquiriram 

acesso à consciência e uma maior aceitação nos códigos sociais”. Assim, este indícios da tomada de 

consciência dos indivíduos nos processos de emancipação dos costumes, já estava instaurada a despeito de 

seus preceitos, como indica Christ em sem livro “existem muitas queixas de que as formas externas do decoro 

estão se perdendo na juventude feminina” (CHRIST, 1889, p.133). 

Ao partir da construção de uma mulher ideal, Sophie Christ desvela como os níveis mais elevados de 

regulação dos indivíduos e de conhecimento social se estabeleceram, isto só foi possível a partir das normas e 

das boas maneiras, elementos que serviram de estrutura para que as pessoas, ao observarem os outros e a si 

mesmo, fossem capazes de autorregularem-se. Sendo que os processos de informalização, a despeito das 

tensões, deram os indivíduos uma consciência e aceitação dos códigos prescritos pela sociedade. 

De modo geral, seu manual deve ter de alguma forma, colaborado com o projeto civilizacional brasileiro, pois 

como um "vetor de sistemas”, estabeleceu com seu público, subsídios que devem ser entendidos a partir da 

reflexão de uma sociabilidade desejada, ou seja, a do homem urbano e civilizado. 
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RESUMO 
O presente ensaio é fruto das primeiras reflexões a respeito da construção e desenvolvimento de uma 

pesquisa de doutoramento no programa de pós-graduação em educação da UFGD. A referida 

pesquisa tem como título temático do projeto: “Construções discursivas sobre educação e fronteira: 

Brasil Paraguai 1900-1940”. Neste trabalho objetivamos analisar as contribuições de alguns 

conceitos desenvolvidos por Norbert Elias que podem nos ajudar a olhar e compreender a 

representação identitária da fronteira e sua influência ou não sobre educação na região durante o 

período de 1930 a 1940.  Partimos do pressuposto que os discursos presentes na historiografia 

regional que forjaram a representação da região assumida pelos sujeitos, foram produzidos em uma 

configuração e num momento histórico específico, marcado por disputas de poder. Tais discursos 

podem revelar como a fronteira e consequentemente o sujeito que aí habitava era vista por aqueles 

que eram de fora e, ao mesmo tempo, forjaram uma representação identitária da região. A teoria do 

processo civilizador de Elias e o conceito de figuração servirão como importantes ferramentas para 

compreendermos e analisarmos o processo de construção da representação da fronteira. A região 

fronteiriça em questão é a fronteira Brasil Paraguai, localizada ao sudoeste do estado de Mato 

Grosso do Sul, antigo Mato Grosso. O presente trabalho se organizará em três momentos: primeiro 

buscaremos descrever a região, a fim de situar o leitor sobre a mesma. Em seguida buscaremos 

analisar o conflito que emerge a partir da década de 1930 com a “Marcha para o Oeste”, pois temos 

como hipótese que esse movimento indica uma mudança figuracional e uma disputa pelo equilíbrio 

e exercício de poder da região, pois o programa da marcha põe em crise o império político e 

econômico da “Companhia Matte Laranjeira” na região. A Matte representa o mito fundacional da 

identidade sul-mato-grossense, pois a mesma, através de contratos de arrendamento de terras, 

consideradas vazias pelo Estado, deteve domínio político e econômico no sul de Mato Grosso desde 

o fim da guerra do Paraguai até a década de 1940. No terceiro momento buscaremos isolar alguns 

dos discursos presente na obra do memorialista José de Melo e Silva, pois ele apresenta as 

características dos habitantes locais e frisa a importância de se instituir sistema de educação para 

livrar os habitantes da indolência e incivilidade.  

Palavras-chave: Região. Representação. Configuração. 
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ABSTRACT 
This essay is the result of preliminary reflections on the construction and development of a doctoral 

research in Postgraduate Program of Education of UFGD. Such research receives the same title of 

the project: "Discursive constructions on education and frontier: Brazil Paraguay from 1900 to 

1940". In that work, we aim to analyze the contributions of some concepts, developed by Norbert 

Elias, that can help us to understand the identity representation of the borderline and its influence (or 

lack of influence) on education in the region, during the period between 1930 and 1940. We assume 

that the discursive tissue presents in the regional historiography that forged the representation of the 

region taken by the subjects, were produced in a configuration and in a specific historical moment, 

marked by power struggles. Such speeches may reveal at which point those who were outside and, 

at the same time, who forged an identity representation of the region saw the border region and 

consequently the man who lived there. Elias’ theory on the civilizing process and the concept of 

figuration serve as important tools to understanding and analyzing the construction process of 

representation of the boundary region. So, the border region at issue is the borderline between Brazil 

and Paraguay, located southwest of the state of Mato Grosso do Sul (fa former part of the state of 

Mato Grosso). This work is organized in three stages: first, we seek to describe the region, in order 

to position the reader before it. Then we seek to analyze the conflict that emerges from 1930 on, 

with the "March to the West", and our hypothesis is that this movement indicates a figurational 

change and a struggle for balance and power in the region, because the program of the march sets in 

crisis the political and economic empire of "Company Matte Laranjeira, very influential in the 

region. The Matte Company is the founding myth of the identity of Mato Grosso do Sul, to the 

extent tah it detained political and economic dominance (achieved by means of land lease contracts, 

later considered empty by the state), in the south of Mato Grosso, from the end of the war against 

Paraguay until the 1940s. In the third phase, we seek to isolate some of the speeches in the memorial 

work of José de Melo e Silva, as it shows some of the local people’s characteristics and stresses the 

importance of establishing an education system to rid the inhabitants of indolence and incivility. 

Keywords: Region. Representation. Configuration. 
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Fronteira e representações: conceitos iluminadores 

A fronteira
21

 em questão é a região marcada pelo limite entre dois países: Brasil e Paraguai. A mesma está 

localizada ao sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul
22

. As terminologias faixa de fronteira, região de 

fronteira e cidades de fronteira são utilizadas pela historiografia e pelo poder político desde o século XIX. Se 

existe uma região denominada fronteira, o sujeito que aí habita, o sujeito concretamente situado, pode vir a se 

identificar como fronteiriço. Não obstante é preciso lembrar que o sudoeste do Mato Grosso do Sul
23

 ao fazer 

fronteira com o Paraguai possui cinco cidades conturbadas: Ponta Porã e Pedro Juan Caballero; Sapucaia e 

Captam Bado; Paranhos e Ypehú; Sete Quedas e Corpus Christi. Esses municípios desde suas origens se 

constituem como espaços permeáveis e de interdependência entre indivíduos, grupos sociais e de instituições.  

Assim sendo, é possível inferirmos que a fronteira Brasil Paraguai é um lugar fecundo de pesquisa para 

entendermos as configurações que se constituíram e marcaram a representação identitária da região. 

O recorte histórico do presente ensaio se justifica por dois motivos. Primeiro: a obra do memorialista José de 

Melo e Silva, que será uma importante fonte para a pesquisa de doutorado, foi publicada na década de 1930. 

Segundo, a década de 1930 marca o conflito de interesses e disputa entre a Companhia Erva Matte Laranjeira  

e o Estado brasileiro. A Matte Laranjeira é apresentada em diversas análises acadêmicas, como elemento 

fundamental na construção da representação do mito fundacional da história de Mato Grosso do Sul 

(GUILLEN, 1996). 

Na década de 1930 foi lançada, durante o “Estado Novo”, a campanha Marcha para o Oeste e, essa fez com 

que Mato Grosso, de forma especial o sul desse estado, se tornasse objeto das atenções nacionais. O 

movimento Marcha para o Oeste representa uma espécie de mito nacional imaginário que apresenta o Estado 

como o agente integrador e superador de conflitos sociais. 

A Marcha objetivava resolver o problema das peculiaridades do Brasil, país onde ainda 

existiam fronteiras distintas: uma definida politicamente, por seus limites territoriais, e outra 

                                                 
21

 A Constituição Federal 1934 no Art. 166 determina a faixa terrestre de até cem quilômetros de largura a partir da linha 

limite territorial do Brasil como faixa de fronteira. A Constituição de 1988 no Art. 20, XI, §2
o
 denomina a faixa terrestre 

de até cento e cinquenta quilômetros de largura ao longo do limite territorial brasileiro como faixa de fronteira. Embora 

essas denominações constitucionais e, portanto, política, sejam recentes as expressões região de fronteira e cidades de 

fronteira, utilizadas para nomear essa região, remontam o século XIX. A região ganhou destaque nacional a partir do 

conflito conhecido como “Guerra do Paraguai ou “Grande Guerra”.  
22

 Mato Grosso do Sul é um estado brasileiro que faz divisa com cinco outros estados brasileiros: Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná. E faz divisa com dois países: Paraguai e Bolívia. Esse estado possui 77 (setenta e 

sete) municípios, dos quais 12 (doze) fazem fronteira com o Paraguai (Antônio João, Aral Moreira, Bela vista, Caracol, 

Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas), ou seja, mais 

de 15% dos municípios do estado. 
23

 Até 1977 a região fronteiriça tratada aqui, pertencia ao estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul foi criado em 

1977 a partir da separação do Estado de Mato Grosso. 
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traduzida na sua mobilidade, isto é, uma fronteira móvel que traduzia a expansão do 

território integrado no sistema nacional de produção dentro da área política (CENTENO, 

2007, p. 24) 

O movimento Marcha para Oeste se tornou símbolo da conquista, da expansão e da presença do Estado, esse 

assume a postura de conquistador e civilizador. Segundo Guillen a Marcha representava “[...] o Oeste como 

uma região de espaços vazios e, portanto, espaço para a conquista, a propaganda da Marcha ocultava que o 

oeste estava ocupado por complexas relações de poder”. (GUILLEN, 1996, p. 39)   

A Companhia Matte Laranjeira é o símbolo institucional que marcou as disputas e as relações de poder no sul 

de Mato Grosso. A Matte exerceu domínio político, econômico e administrativo no sul de Mato Grosso por 

meio de sucessivos contratos de arrendamento de terras obtidos diretamente do governo de Mato Grosso 

desde a década de 1870, logo após o fim da Guerra do Paraguai, até a década de 1940, logo após a criação do 

Território federal de Ponta Porã
24

. 

A Companhia Matte Laranjeira deteve controle e domínio de aproximadamente dois milhões de hectares de 

terra e era a principal credora do governo de Mato Grosso a Matte como sua principal credora. Devido ao seu 

vasto domínio e sua relação econômica com o estado, a Matte representou um contraponto nas relações de 

poder com o projeto do Estado Novo, pois a mesma “foi apresentada como inimiga do projeto de colonização 

e nacionalização da fronteira, na medida em que dificultava o avanço da Marcha” (GUILLEN, 1996, p. 39). 

A presença da Matte na região sul formou uma configuração com dois importantes movimentos. O primeiro 

movimento pode ser entendido como a presença de um “estado dentro do Estado”, pois a mesma exercia 

poder e domínio sobre uma vasta região. O segundo se realiza a partir de uma contradição, pois, embora a 

Matte tenha garantido a posse das terras – chamadas devolutas ou de “vazio” – do sul de Mato Grosso ao 

Brasil após a Grande Guerra, com a Marcha entendeu-se que as terras nos domínios da Matte continuavam 

desabitadas e vazias, e era preciso povoá-las. 

Considerando esses dois movimentos, podemos encontrar no conceito de configuração desenvolvido por 

Elias uma importante ferramenta de análise. A presença da Matte na região pode ser considerada um 

acontecimento importante para entendermos como as relações de poder presentes no sul de Mato Grosso se 

configuraram. Ela se torna um contrapeso na balança da disputa e marca a história e a representação dessa 
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 O Território Federal de Ponta Porã foi criado pelo Decreto Lei n°. 5.812, de 13 de setembro de 1943 como parte da 

política de colonização do Governo Vargas, ainda, e como desdobramento da Marcha para Oeste. O Território foi 

extinto pela Constituição Federal de 1946. Era composto pelos seguintes municípios: Ponta Porã (capital), Bela Vista, 

Nioaque, Maracaju, Dourados, Miranda e Porto Murtinho. Segundo Centeno, na esteira de Oliveira (1999), o “ Território 

Federal de Ponta Porã teria sido uma das estratégias para eliminar a Matte da região” (CENTENO, 2007, p. 23) 
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região. Segundo Corrêa (2006) o contexto em que a identidade regional se formou é marcado pela violência, 

ideia essa que fortalece a representação da região fronteiriça como local a ser civilizado: 

[...] a violência na zona de fronteira se confundiu com o próprio modus vivendi da população 

nessa região. O caso da Companhia Matte Laranjeira no sul de Mato Grosso, situada na 

região de fronteira com Paraguai, pode ilustrar claramente essa relação entre sistema de 

produção, latifúndio e área de fronteira no Estado [...] Os métodos utilizados pela Cia. Para 

exploração da mão de obra tornaram a miséria, a violência e a morte companheiras 

constantes e inseparáveis de um número incalculável de homens empregados diretamente no 

árduo trabalho da extração de erva Mate. (CORRÊA, 2006, p.  190-191). 

Segundo Elias, no livro “Introdução a Sociologia”, existe uma evolução social tanto de mentalidade quanto 

de pensamentos e sua preocupação fundamental era “...promover a evolução de um pensamento e de uma 

imaginação sociais relativamente à percepção das interconexões e configurações elaboradas pelas pessoas” 

(ELIAS, 2008, p. 26).  Essa evolução é marcada por um processo de desenvolvimento civilizatório de longa 

duração que não é guiado conscientemente pelos agentes produtores da história, mas é cego. Elias, ao usar 

como recurso explicativo conhecido como “teoria dos jogos”, busca demonstrar que a sociedade se 

transforma à medida que seus atores compreendem suas regras e atuam como jogadores, que devem ser tão 

habilidosos quando seus adversários. 

Na noção de jogo de Elias está implícita a ideia e/ou relação de poder (ELIAS, p.  79). O jogo social “implica 

uma mudança parcialmente autorregulada numa configuração de pessoas interdependentes, parcialmente auto 

organizada e auto reprodutora, tendendo todo o processo para uma direção” (Idem, p. 161). 

Podemos aplicar a noção de transformação elisiana, com seu modelo de jogos, na relação entre a Matte e o 

Estado brasileiro, pois a presença da Matte versus a intenção do Estado em povoar a região implica uma 

disputa e uma mudança no equilíbrio da balança de poder, tal disputa proporciona uma mudança de 

configuração que só é possível por que já existia uma configuração anterior:  

[...] uma configuração teve de surgir de certa configuração anterior, ou mesmo de um tipo 

determinado de séries sequenciais de configurações, mas não afirma que as configurações 

anteriores tivessem necessariamente que se transformar nas que lhe são subsequentes. 

Assim, quando se estuda a alteração configuracional, é útil termos presente a ideia chave de 

que toda a configuração relativamente complexa, relativamente diferenciada e altamente 

integrada deve ser precedida e deve surgir de configurações relativamente menos 

complexas, menos diferenciadas e menos integradas. Sem qualquer referência ao fluxo de 

configurações que as produziu, será impossível compreender e explicar a interdependência 

de todas as posições de uma configuração, num dado momento, ou a disposição das pessoas 

cujas relações diretas, socialmente reguladas, dão significado a estas posições. (ELIAS, 

2008, p. 177)  

Considerando a ideia de configuração, podemos inferir que a configuração anterior ao processo de ocupação 

proporcionado pela Marcha para o Oeste, era a do “espaço vazio”. A ideia de espaço “vazio” está atrelada a 
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ideia de processo civilizador, pois aqueles que habitavam a região não eram considerados reconhecidos, 

como habitantes, pois não eram civilizados, logo, era preciso tomar o espaço desabitado e civilizá-lo.  

Nessa perspectiva a representação de fronteira assume um novo matiz, a do sertão. A fronteira, limite entre a 

barbárie e a civilização tem que ser ultrapassada por homens fortes e corajosos. No Brasil a representação 

maior desse homem é o bandeirante, que “adentrava o sertão em busca de escravizar a mão de obra das 

populações nativas” (GEBARA, 2015, p. 7). O sertão, desde a época das bandeiras é o lugar do não 

civilizado, do bravio, daquele que precisa ser dominado. Assim, o sertão se opõe a ideia de civilização e a 

fronteira a ideia de nação. 

Por nação tomaremos a definição de Hobsbawm, qual compreende em seu estudo que um povo só poderia ser 

chamado de nação se desenvolvesse no mínimo três características:   

[...] associação histórica com um Estado existente ou [...] de passado recente e 

razoavelmente durável; a existência de uma elite cultural longamente estabelecida, que 

possuísse um vernáculo administrativo e literário escrito; provada capacidade para a 

conquista, sinal do sucesso evolucionista enquanto espécies sociais. (HOBSBAWM, 1990, 

p.  49-50) 

Ao tomarmos como fronteira o limite entre civilização e barbárie, concordamos com Galetti (2000) quando 

afirma que os brasileiros da nação, ou seja, do centro do país, enxergavam o Mato Grosso e também sua 

região sul e seus habitantes   

[...] pela ótica da Nação, mas tendo como referência o modelo europeu, os brasileiros 

elaboraram imagens ambíguas acerca de Mato Grosso: valorizado negativamente em razão 

das distâncias geográficas, históricas e culturais que o separavam do mundo e do Brasil 

civilizado, também o era positivamente como sertão e fronteira da pátria, noções 

fundamentais para a própria ideia de nacionalidade brasileira no período em foco. A 

fronteira porque delimita o espaço do Outro, o estrangeiro, e o sertão porque, embora 

identificado como lugar do atraso e da barbárie no território da Nação era percebido, 

simultaneamente, como lócus de sua verdadeira identidade cultural. (GALETTI, 1996, p.  

59-60, grifos do autor). 

A representação da fronteira como lugar “vazio”, pronto a ser habitado e civilizado, pode ser olhada sob o 

prisma da categoria processo de civilização desenvolvido por Elias, pois o mesmo demonstrou que diferentes 

nações, em diferentes momentos históricos e em diferentes configurações sociais e políticas desenvolveram 

uma representação de civilização que se tornou comum no imaginário representacional ocidental. Quando 

Elias estuda a formação dos estados e a ascensão da burguesia ao poder na França, na Inglaterra e na 

Alemanha, o mesmo demonstra que estes cunharam a representação ocidental para a ideia de civilização. O 

conceito de civilização a partir do século XIX passa a designar  

[...] a consciência nacional. Ele [o conceito civilização] resume tudo em que a sociedade 

ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou a 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   197 

sociedades contemporâneas "mais primitivas". Com essa palavra [civilização], a sociedade 

ocidental procura descrever a que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: 

o nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, a desenvolvimento de sua cultura 

cientifica ou visão do mundo, e muito mais (Elias, 1994, p.  23). 

Sob essa perspectiva, podemos inferir que o projeto político do Estado brasileiro, quando olhara à região sul 

de Mato Grosso, estava carregado dos valores citados por Elias. Buscaram povoar a região compreendendo 

que era preciso civilizar e levar os valores da nação, civilizada e culta, para os confins do Brasil. Assim, 

podemos tomar de Elias a noção de civilização que se adéqua ao processo histórico social de ocupação do sul 

de Mato Grosso, pois segundo ele o conceito ocidental de civilização ou civilizado, “refere-se primariamente 

a forma da conduta ou comportamento da pessoa. Descreve a qualidade social das pessoas, suas habitações, 

suas maneiras, sua fala, suas roupas [...]” (ELIAS, 1994, p.  24) 

A luz desses conceitos podemos entender a representação da fronteira como lugar do inculto e do não 

civilizado, bem como a representação do processo educacional como o meio de civilizar, normalizar e salvar 

os habitantes da região. A representação construída é expressa nos textos do forasteiro, mas paradoxalmente 

estabelecido, José de Melo e Silva
25
: “[...] não permitamos que se abandone o problema do povoamento do 

solo, da educação do homem, que ali se encontre e que para ali venha, e da consequente nacionalização da 

fronteira. Educado o homem fará o restante”. (SILVA, 1989, p. 52). 

É importante notar que nacionalizar para Melo e Silva pode ser compreendido como civilizar. Ele cria que 

por meio da educação e do povoamento de pessoas oriundas do centro do país, poder-se-ia purificar o homem 

da região arrancando-lhe a ‘má índole’. O problema da região, segundo Melo e Silva era a presença do 

guarani (paraguaio), esse era inferior, não civilizado: “a despeito de parecerem [os paraguaios] de civilização 

inferior, muitos dos nossos [brasileiros] são por eles absorvidos” (SILVA, 1989, p.  72). Para Melo e Silva, a 

população local tinha hábitos perniciosos e não adequados ao padrão do estágio civilizacional brasileiro, pois 

não gostavam do trabalho e sim da bebida e de práticas perniciosas. 

Eram dados à vadiagem, à bebida e a práticas viciosas É de todos os dias verificamos a sua 

presença em ajuntamentos, nas casas dos seus parceiros, para tocatas de violino, violões e 

outros instrumentos, música chorosa e horrível, nessas reuniões não faltam as bebidas 

alcoólicas nem as mulheres. Os homicídios aí são frequentes. Onde não há trabalho, estão 

presentes as desordens sociais (SILVA, 1989, p. 126) 

Assim era preciso povoar a fim de purificar os sujeitos que na região habitavam: 

Para operar essa modificação e introduzir no meio outras normas de vida, outros costumes e 

hábitos mais consentâneos com a nossa moral e com o nosso direito, é que almejamos a 
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 Melo e Silva não foi um historiador profissional. Doutor Direito pela Universidade do Ceará migrou para o sul de 

Mato Grosso nos anos 1930, para trabalhar como juiz de direito na região da fronteira com o Paraguai. Estudioso do sul 

de Mato Grosso lançou duas obras sobre essa região: Fronteiras Guaranis (1939) e Canaã do Oeste (1947).  
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presença urgente do nordestino, do paulista, do mineiro e de elementos europeus, nessa 

longa faixa da fronteira com o Paraguai (SILVA, 1989, p. 126- 127) 

E instituir uma educação capaz de conduzir os habitantes da região à um estágio mais elevado, tal qual se 

imaginava que se encontrava a nação brasileira: 

Todo aquele que está em dia com os modernos processos do ensino não hesita em aceitar 

que os sistemas de educação variam de acordo com as diferenciações do meio ou dos grupos 

humanos [...] hoje é lugar comum afirmar-se que as escolas modernas vivem em função do 

meio, ou que o ensino deve ser ministrado de conformidade com as tendências regionais, ou 

seja, ainda, de acordo com o interesse que possa o aluno demonstrar, isoladamente, pelas 

cousas de sua terra. E é precisamente aí que reside a dificuldade para a política do ensino na 

fronteira paraguaia. É que nenhuma conveniência existe para nossa civilização em que o 

filho daquela fronteira se eduque em função de suas tendências viciosas. Meio malformado, 

desajustado, onde imperam hábitos destoantes do padrão de moral adotado em média nos 

demais recantos nacionais, seria um grande absurdo o permitir-se que tais costumes 

tivessem influência na vida das escolas que lá se forem instalando [...] O “amor pelo 

trabalho” deveria ser desenvolvido através de escolas apropriadas para esse fim, como 

institutos agrícolas, campos experimentais e até mesmo reformatórios para os mais 

desajustados (SILVA, 1989, p.135-136) 

Considerando os discursos de Melo e Silva, fica claro que a região sul do Mato Grosso, passou por diversas 

mudanças históricas e sociais. Contudo o processo de ocupação, que caracteriza o processo de civilização 

dessa região, fora marcado por discursos que construíram uma representação estigmatizada do habitante da 

região. O conflito entre a Matte Laranjeira com o projeto da Nação Marcha para o Oeste revela uma figuração 

de disputa de poder que poderá ser visto como um elemento importante na presença do Estado e da 

implantação de um sistema educacional por parte dEle. Em consonância a disputa de poder supracitada, 

temos outra configuração que é estigmatizante do habitante regional, mas que abre uma via importante para o 

processo de implantação da educação escolar, ainda que seja para fins de civilizar o homem local. 

  

À guisa de conclusão 

Entendemos que a teoria de Elias se apresenta como uma rica fonte de análise e inspiração. Os conceitos 

desenvolvidos por Elias e sua teoria podem nos ajudar a perceber os pequenos e grandes movimentos 

ocorridos na história regional e, consequentemente na nacional. Concebemos os conceitos como ferramentas 

de análise, os mesmos podem ser entendidos como lentes de aumento, para melhor enxergarmos os pequenos 

detalhes presentes nos discursos que forjaram, ao longo da história, a representação identitária da região. 

Temos patente  que além dos conceitos civilização, processo e configuração – que precisão ser aprofundados 

– as análises desenvolvidas por Elias em sua obra podem nos ajudar a entender as relações de poder entre 

grupos e instituições que se desenvolveram na região sul de Mato Grosso no período de 1900 a 1940, contudo 
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devido à natureza de o tempo e da limitação em operar os conceitos elisianos nesse ensaio e, devido  a análise 

das fontes da pesquisa estarem numa fase inicial, não nos foi possível aprofundar. Todavia nos parece 

evidente as contribuições da teoria elisiana para entendermos o processo civilizacional implantado na região 

de fronteira no início do século XX. 
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Representação, prática, apropriação e civilidade, um diálogo entre Norbert 

Elias e Roger Chartier: “contribuições teóricas para o campo da 

educação”. 
 

Cleber F. dos Santos
26

  

Herbert Santos da Silva
 

 

Resumo  

Foi a partir das últimas décadas do século XX que algumas correntes interpretativas da História 

passaram a ser questionadas, sobretudo o marxismo, não só ele, como também as concepções 

analíticas dos Annales. Como resultado, uma nova corrente historiográfica ganhou força no Brasil da 

década de 1990, a saber, a “Nova História Cultural”. Acreditando que é a partir das realidades do 

mundo social que os sujeitos se percebem e se fazem perceber, o presente artigo busca em Elias e 

Chartier categorias chave, que permitirá apontar que vários estudos podem ser desenvolvidos nas 

pesquisas em educação com ênfase na nova história cultural. 

Palavras chave: História Cultural; Educação; Intelectuais. 

 

Abstract  

It was from the last decades of the twentieth century that some interpretive currents of history began 

to be questioned, particularly Marxism and analytical conceptions of the Annales. As a result, a new 

historiographical current gained strength in Brazil in the 1990s, namely the New Cultural History. 

Believing that it is from the realities of the social world that subjects perceive and make you realize, 

this article seeks to Elijah and Chartier, key categories that will enable us to point out that several 

studies may be developed in the field of education with emphasis New Cultural History.  

Keywords: Cultural History; Education; Intellectuals. 
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A virada da sorte da história cultural 

No último século, sobretudo a partir da segunda metade de 1950, acompanhou-se uma mobilização rigorosa 

em torno das ferramentas teórico metodológicas da investigação histórica, convergindo assim para a 

superação de uma história vista até então como psicologizante e linear. Foi a partir das mobilizações por 

superação no campo da história, que outras áreas das ciências humanas passaram a encontrar certa segurança 

para desenvolverem suas investigações empíricas. Como exemplo, temos o campo da educação, que a partir 

de então passou a ancorar-se nos métodos de pesquisas produzidas pela história cultural. 

Em um período histórico onde o materialismo histórico dialético dominava as pesquisas em diversas áreas 

como método absoluto, valorizando o campo econômico em detrimento de vários aspectos da vida 

sociocultural, como símbolo de luta de classes, os historiadores passaram a se mobilizar em torno de uma 

reforma nos parâmetros usados até então pelas pesquisas em história.  

A Escola dos Annales
27

, por exemplo, viu-se diante de uma crise de paradigmas produzida pela 

predominância do pensamento marxista, passando encarar à necessidade de buscar, através de outras lentes 

da história, aquelas que dessem conta de uma leitura que valorizasse aspectos que por ora, haviam sidos 

suplantados pela dialética marxista. Desde então, o interesse pela investigação entre passado e presente, faria 

com que os Annales privilegiassem um maior relacionamento com as Ciências Sociais.  

Seriam exatamente os “Cientistas Sociais” os responsáveis por fazerem sérias criticas aos métodos da 

história, isto depois de vários posicionamentos teóricos advindos do interior dos grandes centros acadêmicos, 

o que Pierre de Bourdieu (2002) identificaria como campo de poder. Muitos historiadores se inclinariam para 

os estudos vinculados a história social. Estava ai, posto, à necessidade de renovação. É a partir de então, que 

os estudos vinculados com a “Nova História Cultural
28
” ganhariam destaque nas pesquisas em ciências 

humanas.  

“Acerca dos objetos de investigação da história cultural”, Sandra Jatahy Pesavento aponta:  

[...] Trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto de significados 

partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo [...] A cultura é ainda uma 

forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-

se que os sentidos conferidos com as palavras, as coisa, às ações e os atores sociais se 

apresentem de forma cifrada, portando, já há um significado e uma apreciação valorativa. 

(PESAVENTO, 2003, p.8).   

Na história cultural, como método de pesquisa, não se busca verdades definitivas, pelo contrario, busca-se 

interrogações nas analises das fontes. Afinal, a história trabalha com a leitura do tempo, e considera que em 

cada geração podem ser revisadas as mais diversas interpretações.  

No colóquio Internacional “Roger Chartier e os Estudos Literários
29
”, o intelectual em voga expos as 

possibilidades de realização de vários estudos no âmbito da história cultural, fortalecendo assim, nossas 

                                                 
27

 Escola francesa de história, formada por historiadores sedentos por mudanças no campo historiográfico, tendo como 

principal premissa a superação da história positivista, cujo olhar estava voltado para os grandes símbolos de poder, tais 

como os Estados absolutistas, e os reis, tudo isso somado a uma história do pensamento econômico. 
28

 Por vezes, se usa “Nova História Cultural”, devido às inquietudes de uma tradicional, ou velha História Cultural, que 

havia sido confrontada.   
29

 Encontro realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em julho de 2007, que corroborou para o 

delineamento entre história, cultura e literatura.
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convicções de que não há trabalho de historiador sem um constante diálogo entre pesquisas eruditas e 

preocupações metodológicas. Dizia ele: 

Devo, portanto, aceitar nesse empenho em empreender como se definiu ao longo dos anos o 

campo de pesquisa que é meu e que associou o estudo dos textos, sejam eles canônicos ou 

ordinários, à análise dos instrumentos matérias que os contém. O livro, mas não somente 

ele; o papel, mas também o pergaminho ou a tela [...] O que é preciso compreender é de que 

modo às regras podem ser transgredidas, mas também de que maneira a liberdade de 

apropriação sempre depende dos recursos bastante desiguais à disposição dos indivíduos, de 

acordo com suas condições econômicas e sociais. (CHARTIER IN ROCHA, 2011, p. 22-

27). 

Estava assim posto por Chartier, com acuidade, uma questão sempre presente para os pesquisadores que se 

valem dos métodos da história cultural: “A questão de compreensão possível das práticas, quaisquer que elas 

sejam a partir dos textos que simultaneamente as revelam e as traem”.  

As análises feitas por Chartier convergem e denunciam uma posição epistemológica, e quando postas as 

relações metodológicas da nova história cultural, em relação às investigações no campo da História da 

Educação, observamos um fecundo cenário de possibilidades e diálogos nas respectivas áreas.  Concordando 

com Pesavento (2003), se estamos em busca de traçar uma postura e uma intenção partilhada de traduzir o 

mundo a partir da cultura, é preciso descobrir os fios, tecer a trama geral deste modo de fazer história, prestar 

atenção nos elementos recorrentes, e revelar as diferenças.   

Representação, prática, apropriação e civilidade: Contribuições teóricas para o campo da 

educação. 

Como produto e produtor de práticas, as representações referem-se a um conjunto de ordenações simbólicas 

que permitem não só significar a realidade, mais também produzi-la.   É a partir da realidade das 

representações, ou dito de outra forma, da força social das percepções do mundo social, que a leitura nos 

diversos campos da educação poderá ser desenvolvidas, isso levando em consideração que as representações 

não são simples imagens, verídicas ou enganosas do mundo social, e sim que possuem vida própria, 

persuadindo os espaços sociais através de símbolos que as representam. 

De acordo com Chartier, “As representações não são reflexos do verdadeiro ou do falso da realidade, mais 

entidades que vão construindo as próprias divisões do mundo social” (CHARTIER, 2009, p.52). Ademais, 

são elas que permitem acreditar que o passado é, efetivamente, o que dizem que é.  
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As representações do mundo social, assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico 

fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Diante este exposto, para 

cada caso, há um necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem as utiliza.  

Concomitante com o pensamento de Chartier (1990), as percepções do social produzem estratégias e práticas 

sociais e políticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, ao mesmo tempo em que legitimam 

um projeto de reforma para os próprios indivíduos, interferindo em suas escolhas e condutas.  

Partimos do pressuposto que a educação foi, e é apropriação de diversos grupos, produzindo normas de 

conduta e manuais de civilidade nos indivíduos em sociedade. As concepções de civilidade em Norbert Elias 

(1994) apontam, para importantes mecanismos de normatizações nos espaços escolares, tanto em espaços 

públicos como em privados.  

Pensar história cultural em Elias é mergulhar no poder simbólico, nas modelagens criadas por diversos atores 

na busca pela manutenção do poder, modelagens essa que tornam comportamentos desejáveis para certo 

grupo, em detrimento da exclusão de outros. Ao analisar as transformações dos costumes, Elias (1994) ainda 

aponta para o interesse de certos grupos, evidenciando como uma determinada classe se apropria de costumes 

de outras num processo civilizador. 

Para Elias, com o passar das gerações, esperava-se que os descendentes compreendessem e se adaptassem 

naturalmente ao processo em curso. O que a sociedade levou alguns séculos para construir é cobrado como se 

os indivíduos já nascessem dessa forma, formando o individuo civilizado. Elias procura por vestígios de um 

início para a civilização ocidental ou para o início de um conceito de civilização:  

“Rastreando a transformação de conceitos através dos quais diferentes sociedades 

procuraram se expressar, recuando do conceito de civilização para o seu ancestral civilité, 

descobrimo-nos de repente na pista do próprio processo civilizador, da mudança concreta no 

comportamento que ocorreu no Ocidente. [...] Se perguntar o que é civilização, a maioria 

das pessoas responderia: suavização de maneiras, urbanidade, polidez, e a difusão do 

conhecimento de tal modo que inclua o decoro no lugar de leis detalhadas: e tudo isso me 

parece ser apenas a máscara da virtude, e não sua face, e civilização nada faz pela sociedade 

se não lhe dá por igual à forma e a substância da virtude. [...] A civilização não é apenas um 

estado, mas um processo que deve prosseguir.” (ELIAS, 1994, p. 54, 62, 72).  

É importante destacarmos que a elite imperial brasileira se apropriou da educação no século XIX como um 

instrumento de civilização de uma “boa sociedade”. De acordo com Ilmar Mattos (1987, p. 117), os interesses 

das elites no Brasil Império era assegurar, através de projetos políticos, a prevalência dos interesses imediatos 

e particulares dos grupos locais, como se viu nas disputas acirradas entre liberais e conservadores na disputa 

por poder na segunda metade do século XIX. Nesse cenário de disputas, a educação foi apropriação de vários 

grupos de poder, com vistas para a educação da “gente miúda” do império.    
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“Vários mundos” no período imperial brasileiro criava um verdadeiro contraste de exclusões e privilégios. O 

povo era marginalizado e estava excluso de toda e qualquer participação política do Império, e para o êxito da 

construção da classe senhorial, a educação cumpriria um papel fundamental no Brasil oitocentista, o de tornar 

civilizado os não civilizados do ponto de vista das elites, sobretudo da elite Saquarema
30

. Ilmar Mattos 

(1987), recuperando uma exposição do Brasil Império, ressalta como a discriminação se apresentava a partir 

de uma dimensão espacial: 

[...] Os habitantes do “sertão”, ferozes, sem moral, sem religião, sem instrução, bárbaros, e 

os habitantes do “litoral”, civilizados (...) no qual a distinção se constrói com base no 

interesse pelos misteres da vida pública, civil e política (...). A cada passagem das 

recordações, uma combinação particular de condições sociais e matrizes raciais distingue os 

brancos, que, sobretudo, constituíam a boa sociedade, e o povo, mais ou menos miúdo, e 

finalmente os escravos. (MATTOS, 1987, p. 125-126). 

Entendida ao mesmo tempo como controle e uso, como vontade de possessão e invenção, o diálogo com o 

conceito de apropriação surgi como uma possibilidade fecunda de interpretação de fontes: 

A noção de apropriação pode ser, desde logo, reformulada e colocada no centro de uma 

abordagem de história cultural que se prende com práticas diferenciadas, com utilizações 

contrastadas [...] A apropriação tal como a entendemos, tem por objetivo uma história social 

das interpretações remetidas para as suas determinações fundamentais e inscritas nas 

práticas específicas que as conduzem. (CHARTIER, 1990, p.26) 

As apropriações daquilo que foi dado a ler em determinada época, como bem expressou Chartier (1990), 

configura espaços onde tais práticas de escrita se efetivam ou não, dando margem ao leitor para que se 

movimente dentro de um tenso lugar localizado entre a liberdade de leitura e dispositivos para refreá-la. 

Portanto, infere-se, que as apropriações e práticas, figuram como produto de um determinado tempo 

histórico. 

Por outro lado, o que a escrita apreende é a poderosa força de linguagens, dos ritos e das práticas do mundo 

social. Múltiplas são as formas que permitem a leitura do mundo social. A apropriação das linguagens, o uso 

metafórico ou material dos objetos do cotidiano, os discursos públicos, tudo isso retorna ao mundo social 

através de apropriações por parte de seus leitores.  

Uma política da leitura, dizia Michael de Certeau (2003, p. 244), “deve, portanto, articular-se a partir de uma 

análise que, descrevendo práticas há muito tempo efetivas, as torne politizáveis”. As práticas tem por 

principal finalidade, identificar como para cada época e para cada meio, as modalidades partilhadas do ler, 

tomaram formas e sentidos, e como são colocas no centro de sua interrogação os processos pelos quais um 

texto é historicamente produzido, no tempo e no espaço; 
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 Elite conservadora do Brasil Império, plantadores escravistas, que tinham influencia tanto no governo, quanto na casa, 

e uma missão em comum: “Criar uma classe dirigente e conservadora no Brasil” 
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O essencial é, portanto, compreender como os mesmos textos em formas impressas 

possivelmente diferentes, podem ser diversamente apreendidos e compreendidos [...] razão 

da necessidade de um segundo deslocamento sobre as redes de práticas que organizam os 

modos, histórica e socialmente diferenciados, da relação com os textos (CHARTIER, 2002, 

p.70).  

Com as práticas cunhadas por Chartier, entendemos que a leitura dos textos não é somente uma operação 

abstrata, ela é uso de corpo, inscrição em um espaço, relação consigo e com o outro. Através das práticas, 

poderemos, por exemplo, tentar vislumbrar o horizonte de expectativas do imaginário de futuro projetado por 

intelectuais de diversos tempos históricos, não só deles, como também do público a qual eles endereçavam 

seus escritos e suas falas. 

Dizemos “falas”, pois as apropriações não se dão somente por textos escritos. Como bem pontuou Chartier 

(2009), elas ocorrem também pela escuta. Neste caso, cabe ao pesquisador, mostra-se capaz de observar, 

sejam na forma literária ou na forma oral, os indícios do contexto da produção, da circulação e da recepção.  

 

Considerações Finais  

Como categoria central da História Cultural, a representação poderá ser incorporada por nós, como matrizes 

geradoras de condutas e práticas sociais dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do 

real. Acreditando que os indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que 

constroem sobre a realidade, a força da representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de produzir 

reconhecimento e legitimidade social.    

Em síntese, as transformações ocorridas nas últimas décadas, acima de tudo no campo da historiografia, 

colaboraram para mudanças de percepção de entender o passado. As revisões epistemológicas propiciaram 

um terreno bastante fértil, tanto para o campo empírico, quanto para o pesquisador, que agora se vê diante de 

inúmeras possibilidades de garimpo, e em terrenos antes não explorados. Assim sendo, buscamos traçar um 

diálogo entre história, política e educação através da força das representações em Chartier e da noção de 

civilidade em Norbert Elias, com vistas a contribuições para pesquisas que podem ser realizadas no campo da 

educação.  
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Ainda construção e já é ruína… tangenciamentos entre 'máquinas de 

guerra' e 'processo civilizador' 

 

Me. Dina Maria Rosário dos Santos
31

 

 

Resumo 

Fruto das reflexões iniciais do grupo de estudos 'Rizomar – Diálogos deleuzoguattarianos e eliaseanos para 

pensar a educação', este ensaio apresenta pontes entre os constructos 'Máquina de Guerra' e ''Processo 

civilizador'. Interessa lucubrar a respeito das correlações entre o processo de individuação e a formação dos 

Estados Nacionais, por meio das noções de fluxos molar e molecular em busca das linhas de fuga. 

Existemlinhas divergentes aos valores disseminados no processo de courtoisie -> civilité -> civilization? Ou 

os dispositivos do Estado são, efetivamente, capazes de sobrecodificar as divergências e apagar as linhas de 

fuga? Este ensaio mais que responder, pergunta. 

Palavras-Chave: Processo Civilizador. Máquina de Guerra. Civilidades. 

 

Abstract  

As a result of the reflections from the study group 'Rizomar - Dialogues with Deleuze, Guattari and Elias to 

think about education', this paper presents bridges between two concepts: 'War Machine' and 'civilizing 

process'. In this article interests think about correlations among the individuation process and the formation of 

nation states, through the concepts of molar and molecular flows to look at lines of flight. There are divergent 

lines to the values pass on process of courtoisie -> civilité -> civilization? Or state devices are effectively able 

to overcoding the divergencies and erase the lines of flight? This article more than do answer, ask questions. 

Keywords: Civilizing process. War Machine. Civilities. 
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Um grupo de estudos nasce do desejo de um conjunto de pessoas em se encontrar regularmente para discutir 

e aprofundar assuntos de interesse comum. Um grupo de estudos cresce e se mantém vivo por meio da 

capacidade dos participantes em divergir em direção a ampliação, ao aprofundamento e a multiplicidade dos 

próprios pontos de vistas e convicções a respeito dos temas discutidos no grupo. 

 Rizomar - Diálogos deleuzo-guatarianos e eliaseanos para pensar a educação  deseja ser um círculo de 

cultura
32

 no qual possam se sentir acolhidos discentes, funcionários e docentes do DEDC XIII, ex-alunos da 

UNEB e educadores de Itaberaba e região dispostos e disponíveis a refletir, perguntar, discutir, se conflitar e 

não responder às próprias inquietações acerca da educação brasileira. Nesse grupo de estudos as vozes de 

Felix Guattari, Gilles Deleuze e Norbert Elias estão convidadas a se juntar às dos participantes e de outros 

pesquisadores das humanidades para produzir mais e mais interrogações, mais a mais dúvidas, mais a mais 

ignorâncias e saberes a respeito do fazer educativo em nosso país. 

Rizomar, parte integrante do trabalho de formação contínua realizado pelo Núcleo Integrado de Psicologia e 

Psicopedagogia-NIPp do Departamento de Educação – Campus XIII da Universidade do Estado da Bahia, 

constitui um espaço para o aprender cujo requisito para a participação é, antes de tudo, o desejo de conhecer, 

a predisposição para interrogar-se, a assunção do não saber, a auto permissão para não ‘resolver’, o desapego 

das ‘verdades’, a ‘presença’ e o engajamentos dos envolvidos. 

Norbert Elias, Gilles Deleuze e Felix Guattari são considerados, na contemporaneidade, pensadores que 

balizam e corroboram a vanguarda. Suas abordagens não se contradizem ou repelem. Pelo contrário, se 

irmanam na construção de possibilidades para a compreensão de fenômenos humanos. A educação é um 

fenômeno humano e a escolarização é um fenômeno socio-político-econônico-histórico absolutamente 

humano.  

Estudar Elias, Deleuze e Guattari pode ser profícuo para, com base em uma leitura dos processos 

civilizadores e suas subjetividades inventadas, ampliar o entendimento acerca da educação brasileira; 

Construir aproximações rizomáticas entre as obras deleuzoguattarianas e eliaseanas; Refletir acerca da cena 
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Circulo de Cultura é um constructo freireano construído no âmbito das suas experiências de alfabetização de adultos 

nos anos 60 assentado nos princípios da humildade, dialogicidade, a amorosidade e do inacabamento (Freire, 2003). O 

termo é usado para se referir a “uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 54) fundado no diálogo 

coletivo e solidário como estratégia para a produção de conhecimentos significativamente políticos e contextualizados e, 

portanto, libertários. Nesses grupos os sujeitos que assumem o papel social de educador coordenam um encontro de 

humanos no qual, assumidamente, transitam diferentes subjetividades e distintos saberes, em prol do desvelamento das 

relações de poder que atravessam as relações sociais e os conhecimentos que por onde transitam, no qual grupos 

compostos por pessoas interessadas em debater. 
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educacional brasileira por meio da Sociologia Processual de Elias e da Filosofia Política deleuzo-guattariana; 

Colaborar para que graduandos, pós-graduados e docente do DEDC XIII e educadores de Itaberaba e região 

desenvolvam estudos, tendo como referencial teórico as contribuições de Felix Guattari, Gilles Deleuze e 

Norbert Elias. 

Frutos das reflexões iniciais construídas no grupo de estudos Rizomar, este ensaio apresenta pontes 

(aproximações, distanciamentos e tangenciamentos) entre o constructo deleuzo-guattariano 'Máquina de 

Guerra' e o constructo eliaseano ''Processo civilizador'. Este ensaio pretende lucubrar a respeito do Processo 

Civilizador de Elias, e suas correlações entre processo de individuação e a formação dos Estados Nacionais, 

por meio das noções deleuzo-guattarianas de fluxos molar (dispositivos de poder policialesco, econômico e 

político) e molecular (afetos, não subjetivados, determinados pelas relações entre indivíduos condicionadas 

pelo mundo instituído) em busca das linhas de fuga
33

  (máquina de guerra). 

A Máquina de Guerra é formada por linhas que, ao escapar da molaridade e da molecularidade, criam o 

espaço no qual são produzidas as fragmentações do espaço social impeditivas da cristalização da forma-

Estado. Entende-se que a noção de Máquina de Guerra colabora a reflexão sobre a produção, ou não, da 

autocoerção, do autocontrole, do pudor e da vergonha como selo civilizador. O Processo Civilizador não 

ocorre de forma homogênea e retilínea, ainda que tenha uma direção específica. Há os que escapam, há os 

que não se sujeitam, há outros... 

Se o Processo Civilizador se refere a mudanças na conduta e sentimentos em uma direção específica, para 

onde aponta, ou apontam, as linhas de fuga? 

Partilhando a compreensão de Elias de que o processo de evolução humana aponta para o fato de que os 

homens e mulheres são levados a, paulatinamente, regular o próprio comportamento há que questionar sobre 

quais comportamentos são interiorizados. 

Existem linhas divergentes aos valores disseminados no processo de criação (courtoisie) -> imitação (civilité) 

-> generalização (civilization)? 
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Em “O vocabulário de Deleuze”, Zourabichvili (2004) escreve: “Esses vetores de desorganização ou de 

‘desterritorialização’ são precisamente designados como inhas de fuga. Compreendemos agora a dupla igualdade que 

constitui essa expressão complexa. Fugir é entendido nos dois sentidos da palavra: perder sua estanquidade ou sua 

clausura; esquivar, escapar. Se fugir é fazer fugir, é porque a fuga não consiste em sair da situação para ir embora, 

mudar de vida, evadir-se pelo sonho ou ainda transformar a situação (este último caso é mais complexo, pois fazer a 

situação fugir implica obrigatoriamente uma redistribuição dos possíveis que desemboca – salvo repressão obtusa – 

numa transformação ao menos parcial, perfeitamente improgramável, ligada à imprevisível criação de novos espaços-

tempos, de agenciamentos institucionais inéditos” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 30). 
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A civilidade dos periféricos trouxe outras tramas, texturas e linhas soltas ao tecido das relações engendradas 

pelo Estado-Nação? 

Ou os dispositivos do Estado são, efetivamente, capazes de sobrecodificar as divergentes diversidades e 

apagar as linhas de fuga? 

Este ensaio está organizado em três seções, a saber: Das construções - o estado, as linhas e os fluxos; Das 

ruínas. Ruínas (  ) - maquinas e guerras; Construções em ruiínas ou ruínas em construção. A primeira lucubra 

sobre o estado civilizador e as linhas da subjetivação molar e molecular. A segunda reflete sobre as linhas de 

fuga e as resistências ao estado civilizador. A última pondera sobre os que escapam e o que escapa (?!) das 

estratégias de homogeneização do estado. 

O ensaio,  Ainda em construção e já é ruína...' mais que responder, pergunta. 

Das construções – o estado, as linhas e os fluxos 

De acordo com a teoria eliaseana a estrutura que dá suporte ao comportamento civilizado das sociedades 

ocidentais está atravessado pela sua organização na forma de Estado-nação. Nesta perspectiva Elias (1994) 

aponta para três estruturas interdependentes que produzem o sistema estado, a saber: estrutura social, 

estrutura histórica e estrutura psíquica. 

Tais estruturas emergem do indivíduo e da sociedade. Nesse contexto o indivíduo moderno - uma invenção 

social, política, econômica e histórica - vem se constituindo, ao longo do tempo, por meio de mecanismos de 

diferenciação do comportamento para distinguir-se uns dos outros através das funções sociais que 

desempenham e, principalmente, pela forma como se percebem uns em relação aos outros. As hierarquias 

inventadas, os símbolos de distinção e as formas de exercer o poder refletem entre si nas dimensões micro e 

macro social, política, econômica. Aqui, a sociedade e o indivíduo são indissociáveis. 

Elias, por meio dessa tríade, compõe uma rede argumentativa que permite explicar que as noções de 

sociedade, indivíduo e suas (inter) relações na sociedade como integrantes do Processo Civilizador ocidental. 

Os principais elementos deste processo de civilização foram: a formação do Estado, o que 

significa dizer o aumento da centralização política e administrativa e da pacificação sob o 

seu con trolo, processo em que a monopolização do direito de utilização da força física e da 

imposição de impostos, efetuada pelo Estado, constitui uma componente decisiva; um 

aumento das cadeias de interdependências; uma mudança que é inovadora no quadro de 

equilíbrio dos poderes entre as classes sociais e outros grupos, o que é o mesmo que dizer 

pelo processo de ‘democratização funcional’; a elaboração e o refinamento das condutas e 

dos padrões sociais; um aumento concomitante da pressão social sobre as pessoas para 

exercerem o autocontrole na sexualidade, agressão, emoções de um modo geral e, cada vez 
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mais, na área das relações sociais; e, no nível da personalidade, um aumento da importância 

da consciência (‘superego’) como reguladora do comportamento (ELIAS; DUNNING, 

1992, p.30). 

Nesse sentido, a sociedade ocidental pode ser entendida como um conjunto de relações entre indivíduos que, 

atuando de forma pseudo independente, se sujeitam à centralização do poder e à permissão do controle de 

suas vidas na mesma medida em que interiorizam e naturalizam tal forma de viver e perceber o mundo. Aqui 

os sujeitos e as estruturas sociais, como num jogo figura-fundo, se espelham, se diferenciam e se transformam 

por meio da contínua interação parte e todo. Nessa interação, ainda que os homens e mulheres que a 

compõem estejam alheios, participam todos e cada um em prol de sua co/trans formação. Para Elias, portanto, 

marcadas pelo controle sobre os sujeitos, as sociedades ocidentais civilizadas são abertas e estão num 

continuo de mudanças. 

Em outras palavras, os processos “de formação a longo prazo do Estado, de formação de capital, de 

diferenciação e integração, de orientação, civilização, e outros” Elias (1993, p.241), produziram uma 

racionalidade civilizadora que – porque parte da concepção de mundo dos sujeitos – é gestada, gerida, 

defendida e otimizada por todos e cada um.  

O processo civilizador explicita as inter-relação entre a mudança nas estruturas sociais e a transformação na 

estrutura da personalidades dos indivíduos (outros valores e outras racionalidades alinhadas e aliadas do 

Estado). 

Para Deleuze e Guattari (1996/1980) somos (indivíduos, grupos e territórios) atravessados por ao menos três 

qualidades de linhas que não cessam de, rizomaticamente, se misturar: linhas de segmentaridade dura, linhas 

de segmentaridade flexível e linhas abstratas. São linhas do desejo bifurcando-se umas nas outras uma e outra 

vez. Em verdade, “toda e qualquer formação do desejo no campo social se dá através do exercício ativo 

dessas três linhas – sempre emaranhadas, sempre imanentes uma às outras” (Rolnik, 2007, p. 52). Elas 

coexistem e perpassam uma pela outra e, por isso, são entendidas como fluxos. 

A linha de segmentaridade dura ou molar marcada pela finitude, pela visibilidade e pela relativa consciência 

faz alusão às sujeições dos territórios institucionais do Estado. Por meio dela estão expostas as 

previsibilidades, as funcionalidade, as terminalidades e a estabilidades características do sedentarismo. As 

instáveis linhas da segmentaridade flexível se expressam por meio dos centros de poder (escola, família, 

instituições) e ainda que possam encarnar processo de territorialização-desterritorialização
34

 linearizam os 

sujeitos. As linhas abstratas não são segmentos. Marcadas pela relativa invisibilidade e inconsciência, são 

                                                 
34
Deleuze e Guattari explicam que a “desterritorialização: D é o movimento pelo qual ‘se’ abandona o território. É a 

operação da linha de fuga”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 224).  
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fluxos de reterritorializações-desterritorializadas em desterritorializações-reterritorializadas. De fato, estão em 

constante atualização. As incontroláveis linhas de fuga nascem em intermezzo e traçam devires. 

As linhas coexistem por meio de planos de continuidade que dissolvem a possibilidade de fronteiras rígida 

e/ou estáveis entre elas. As linhas interpenetram-se, deslizam umas sobre as outras, se sobrepõem e 

interdigitam constantemente. Porque subjetividade são espaço de produção atravessados diuturnamente por 

influências e confluências. 

O processo civilizador estria
35

 o mundo ocidental por meio das molaridade do Estado. A criação dos Estados 

Nacionais pari passu o autocontrole ajusta homens e mulheres na direção do processo civilizador 

transformando-os em obreiros da civilização. A molaridade se expressa por meio da lei, da norma, das regras 

de homogeneização das relações e dos indivíduos. 

A civilité, fundando a necessidade de homogeinização do comportamentos, das atitudes, das ações encarcera 

os desejos nos currais da moral civilizadora. É por meio dela que se interiorizam as sujeições e desejo se 

domestica nas previsibilidades e funcionalidades. A molaridade encarna institucionalização de entidades 

normatizadoras dos fluxos e das relações sociais Aqui se constrói a normatizada diversidade, a singularidade 

prevista e aceitável, a normalidade perseguida por todos e todas. 

No entanto, Deleuze e Guattari (1997) advertem que esse estriamento da vida e das relações é anterior ao 

estado posto que é possível encontrar multiplicidade de “núcleos de dureza” para os quais convergem os 

poderes em outras sociedades. Nem tudo é Estado. 

O que voga nas sociedades modernas para que sejam denominadas como molares é a centralização do poder 

em um único centro – o Estado. Por outro lado, as sociedades contemporâneas ocidentais abrigam, também, 

espaços de reflexibilidade. 

Das ruinas. Ruinas (?!) - maquinas e guerras 

Esses vetores de desorganização ou de 'desterritorialização' são precisamente designados 

como linhas de fuga. Compreendemos agora a dupla igualdade que constitui essa expressão 

complexa. Fugir é entendido nos dois sentidos da palavra: perder sua estanquidade ou sua 

clausura; esquivar, escapar. Se fugir é fazer fugir, é porque a fuga não consiste em sair da 

situação para ir embora, mudar de vida, evadir-se pelo sonho ou ainda transformar a 

situação (este último caso é mais complexo, pois fazer a situação fugir implica 

                                                 
35
No volume 5 de Mil Platôs, Deleuze e Guattari escrevem: “[...] o espaço é constantemente estriado sob a coação de 

forças que nele exercem; mas também como ele desenvolve outras forças e secreta novos espaços lisos através da 

estriagem. [...] os espaços lisos por isso não são liberados. Mas é neles que a luta muda, se desloca, inventa novos 

andamentos [...] (1997, p. 214). 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   213 

obrigatoriamente uma redistribuição dos possíveis que desemboca – salvo repressão obtusa 

– numa transformação ao menos parcial, perfeitamente improgramável, ligada à 

imprevisível criação de novos espaçostempos, de agenciamentos institucionais 

inéditos.(ZOURABICHVILI, 2004, p.30). 

Se por um lado os fluxos molar e molecular atuam em prol da coerção e do autocontrole as linhas de fuga são 

o espaço para o inusitado. Por meio das linhas de fuga e por causa das linhas de fuga o aparelho estado se 

empenha na produção de estratégias de invibilização, cooptação e sobrecodificação de tudo e todos que 

divergem. O estado então se articula na forma de aparelhos de captura. Coopta, capta e molda anulando a 

diferença e escamoteando a diversidade. 

O desejo diferido produtor da linha de fuga não pode expressar-se na molaridade ou na molecularidade. E 

cria um outro espaço para existir Resiste para fazer-se presença. Resiste para estar presente. Dobra a regra, a 

norma, a lei e bem ali onde parece não haver possibilidades brota esplendorosamente. São as comunidades 

inteiras, são os grupos, são pessoas, são instituições que desafiam o instituindo revelando o que até então, 

sequer existia. O desejo que produz as linhas de fuga agencia-se em máquinas de guerra criando o espaço 

liso: 

[…] um agenciamento linear construído sobre linhas de fuga. Nesse sentido, a máquina de 

guerra não tem, de forma alguma, a guerra como objeto; tem como objeto um espaço muito 

especial, espaço liso, que ela compõe, ocupa e propaga. O nomadismo é precisamente essa 

combinação máquina de guerra-espaço liso. (DELEUZE, 1997, p. 50). 

A guerra deleuzo-guattariana, não é a das armas de fogo. Não é a dos generais. Não é militar. É a diuturna e 

silenciosamente gritante resistência dos que não se sujeitam ao Estado. Essa máquina é exterior e anterior ao 

estado. Sequer é uma oposição ao estado. É simplismente outra coisa que não o estado. Quando Deleuze e 

Guattari (1997) ao tratar das máquinas de guerra, referem-se à relações entre Estado, território existenciais e 

subjetividades. 

A máquina de guerra “tem por objeto não a guerra, mas o traçado de uma linha de fuga criadora, a 

composição de um espaço liso e o movimento dos homens nesse espaço” (1997, p.109). É a máquina de 

guerra – diagrama de forças – que impede a cristalização da forma-Estado. é por meio dela que se 

desestabilizam os poderes. 

No entanto, a despeito das investidas da maquina de guerra ou “a despeito da oscilação de movimentos 

contrários” (Elias,1994, p.217) a integração das sujeição dos homens e mulheres ocidentais e as suas formas 

de organização social, política e econômica, quando analisada por um período extenso, mostra “um processo 

de formação dos Estados complementado por um processo de diferenciação crescente” - a civilização 

ocidental. 
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Construções em ruínas ou ruínas em construção 

[...] Enquanto a máquina de guerra, tenta construir o espaço liso sobre as linhas de fuga, os aparelhos de 

Estado instauram o espaço estriado, da coerção (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p.66). Com a mesma força 

e na mesma velocidade com que o estado sobrecodifica as lutas populares, os movimentos sociais e as 

reivindicações dos oprimidos e invibilizados transformando-as em projetos, planos e programas 

governamentais, novas demandas, novas reivindicações, outras formas de organização nascem das linhas de 

fuga que alimentam a máquina de guerra. 

Porque a máquina de guerra abriga-se no espaço estriado, fugaz, se liquefaz no processo de cooptação 

capitalística e ressurge em outro ponto. Sem as estrias da molaridade a máquina de guerra não pode ser 

capturada. Porque habitante do espaço liso não pode ser contida. 

O Estado-nação e o processo civilizador, porque construído sobre o espaço estriado é previsivelmente estável 

(Estável  ). E a cada vez que o espaço se alisa suas estruturas ruem estrondosamente. No entanto ele, 

rapidamente se re-constrói sobre as suas ruínas enquanto mais a frente, ou ao lado, o recém construído volta a 

ruir. 

Mas, não seria esse o processo do fluxo contínuo de mudança do processo civilizador? 

E se a máquina de guerra, exterior e anterior ao Estado, faz parte de algo maior que está a se criar e ainda não 

vislumbramos o seu perfil? 

O que hoje, somos capazes de entender e enxergar são ruínas em construção ou construções em ruínas? 

Pergunto… 
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A vergonha como dispositivo de controle social. Nacionais e estrangeiros 

sob a lógica da suspeição no Paraná (1942 – 1945) 
 

 

Márcio José Pereira
36

 

 

Resumo 

Cair em desgraça pode ser uma experiência mais vergonhosa do que a dor causada por um fato social e pode 

ter consequências geracionais, atingindo famílias inteiras, determinados grupos étnicos, classes sociais, 

indivíduos específicos ou até mesmo uma nação inteira. O sentimento em si, será por nós analisado dentro de 

um contexto histórico e recorte temporal especifico, para poder compreender se a mesma foi utilizada como 

dispositivo consciente de controle social durante a fase mais aguda do Estado Novo brasileiro, nos anos em 

que o país efetivou sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados. Para alcançarmos 

nosso objetivo, utilizaremos como fontes os depoimentos de sujeitos detidos pela extinta Delegacia de Ordem 

Política e Social [DOPS/PR], disponíveis no Arquivo Público do Estado do Paraná [DEAP] e municiados das 

premissas teóricas eliasianas de processo, controle das pulsões, sociodinâmica da estigmatização, 

estabelecidos e outsiders e de configuração social, procuraremos apontar como a vergonha foi relevante para 

inclui-la como dispositivo de controle social de nacionais e estrangeiros no Paraná entre 1942 e 1945. 

Palavras-Chave: Vergonha. Controle das pulsões. DOPS/PR. 

 

Abstract  

Fall from grace can be a most shameful experience of the pain caused by a social fact and may have 

generational consequences, affecting entire families, certain ethnic groups, social classes, specific individuals 

or even an entire nation. The feeling itself, will be analyzed by us in a historical and specific time frame 

context in order to understand if it was used as a conscious device of social control during the most acute 

phase of the Brazilian Estado Novo, in the years in which the country made effective its participation in 

World War II on the Allied side. To achieve our goal, we will use as sources the subject of testimony held by 

defunct Bureau of Political and Social Order [DOPS / PR] available in the Paraná State Public Archives 

[DEAP] and supplied the theoretical premises of Norbert Elias, such as process, control of drives, 

stigmatization sociodynamics established and outsiders and social setting, try to point out how the shame was 

relevant to include it as a social control device in Paraná, between 1942 and 1945. 

Keywords: Shame. Control of drives. DOPS / PR. 
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"Em uma palavra, o sujeito emocionado e o objeto 

emocionante estão unidos numa síntese indissolúvel. A 

emoção é uma certa maneira de aprender o mundo". 

(Sartre) 

As relações sociais entre indivíduos de origem germânica e brasileiros remetem a primeira metade do século 

XIX, quando o Brasil ainda relutava com a possibilidade de erradicar a utilização da mão-de-obra escrava no 

país. Ao buscar alternativas de meios de manter a produção através da modalidade assalariada, encontraram 

nos imigrantes europeus uma dupla possiblidade; a primeira de substituir a mão-de obra africana por 

trabalhadores já acostumados com o regime de salários e o segundo, branquear a sociedade brasileira através 

de um processo bem fundamentado de miscigenação. 

A partir de 1880, um grande fluxo de imigrantes entra no país, as colônias começam a aumentar 

gradaualmente  não só em tamanho, mas também em influência. Foi no início da década de 1920 que os 

intelectuais da República perceberam o grande problema que as colônias ditas homogêneas do sul do país 

representavam para a construção da nacionalidade brasileira. Esse é o momento que salientamos  como de 

grande  paradoxo do processo de imigração europeia para o Brasil, em que a raça branca superiora idealizada 

pelos intelectuais do Império torna-se o grande problema para a formação do indivìduo brasileiro idealizado 

pelos intelectuais da República.  

Boa parte do processo de estigmatização aos estrangeiros é oriundo dos sobrenomes, que são aleatoriamente 

içados dos estoques de nomes distintos do grupo nacional, ainda mais que a falta de conhecimento efetivo, 

coloca poloneses, ucranianos, suíços, austríacos e russos em um mesmo grupo de estigmatizados. 

A estigmatização, como aspecto da relação entre estabelecidos e outsiders, associa-se muitas 

vezes, a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. Ela reflete e, 

ao mesmo tempo, justifica a aversão (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 35). 

Tendo em vista que desejamos pensar a vergonha como dispositivo de controle social durante o período em 

que o Brasil encrudesceu a vigilância aos indivíduos de origem imigrante, especificamente durante a adesão 

do país na Segunda Guerra Mundial, sentimo-nos incitados a tratar, mesmo que brevemente, de um momento 

anterior da história brasileira e paranaense que serviu como agente agravante para a situação que se 

desdobrou posteriormente, nesse caso a presença de partidários do nacional-socialismo no Brasil e da forte 

atuação do Partido Nazista nos consulados, clubes de convivência e na sociedade alemã fora da Alemanha. 

Apesar de nos primeiros anos de governo Vargas não ter atentado para a projeção que o Partido Nazista 

estava tomando nas colônias alemãs – ou fizera vistas grossas mediante a simpatia que possuía pelas 

potências totalitárias europeias com a implementação de um plano de governo amplamente nacionalista   –, 
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em 1938  o NSDAP fora obrigado a "fechar as suas portas" atendendo à ordem do Decreto-Lei 383, de 18 de 

abril de 1938, restando a extinção total do partido ou a ação partidária baseada na clandestinidade. 

O partido em si, contava com aproximadamente duzentos filiados no Paraná e possuiam o apoio do 

Consulado Alemão, durante seu período de atuação procuraram viabilizar meios para manter sua influencia 

em todos os meios de atuação alemã, desde a política local até os clubes de entretenimento alemães. Os anos 

que precedem a ascensão do Brasil como aliado bélico dos EUA na Segunda Guerra Mundial, mesmo com a 

marginalização do NSDAP, não foram efetivamente anos tranquilos para os alemães e seus descendentes. 

Algumas questões posteriores terão o nazismo e seus ex-partidários como núcleo de discussão, quando, em 

1942 – quatro anos após a extinção oficial do NSDAP –, os nazistas serão evocados para manter a 

sociogênese da estigmatização. Afim de justificar a repressão aos alemães pelo governo de Manoel Ribas e 

em todo o país serão tratados como inimigos da nação brasileira, condição que será ressaltada pela condição 

diplomática negativa que se envolverão Brasil e Alemanha durante a Segunda Guerra. 

A vergonha como dor social: Aproximações eliasianas 

A vegonha é um dos sentimentos que nos chamam a pensar sobre as peculiaridades e sobre qual o papel que 

esse sentimento tem na construção histórica. Concordamos com Goudsblom (2009, p. 48), quando o 

sociólogo holandês, alerta-nos que podemos perceber que todos os sentimentos, inclusive a vergonha e a 

humilhação, possuem história. Diferentes povos em momentos históricos distintos experimentaram a 

vergonha por razões diferentes, bem como, essas experiências de vergonha são vividas sob aspectos 

diferentes dado a condição social, classe ou grupo, seja ele estabelecido ou outsider. 

Qual nosso intuito com esse pequeno artigo? Inicialmente, entender a vergonha se manifesta e quais 

estratégias são adotadas para lidar com a possibilidade de humilhação pessoal ou coletiva, entender o papel 

que a vergonha possui enquanto sentimento reativo que pode alterar bruscamente as formas de convivência 

cotidiana. O sentimento em si, será por nós analisado dentro de um contexto histórico e recorte temporal 

especifico, para poder compreender se a mesma foi utilizada como dispositivo consciente de controle social 

durante a fase mais aguda do Estado Novo brasileiro, nos anos em que o país efetivou sua participação na 

Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados.  

Nesse momento político delicado, em que a nação pede adesão patriótica, nacionais e estrangeiros de origem 

germânica, são colocados sob a lógica da suspeição que é uma das características dos regimes autoritários. 

Para alcançarmos nosso objetivo, utilizaremos como fontes os depoimentos de sujeitos detidos pela extinta 
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Delegacia de Ordem Política e Social [DOPS/PR], disponíveis no Arquivo Público do Estado do Paraná 

[DEAP], procuraremos apontar como a vergonha foi relevante para inclui-la como dispositivo de controle 

social de nacionais e estrangeiros no Paraná entre 1942 e 1945. 

Antes de avançar na apresentação das fontes, gostaríamos de discutir minimamente qual nossa perspectiva do 

conceito de vergonha. De acordo com Elias: 

O sentimento de vergonha é uma exaltação especifica, uma espécie de ansiedade que 

automaticamente reproduz na pessoa em certas ocasiões, por força do hábito. Considerado 

superficialmente, é um medo de degradação social ou, em termos mais gerais, de gestos de 

superioridade de outras pessoas. Mas é uma forma de desagrado ou medo que surge 

caracteristicamente nas ocasiões em que a pessoa que receia cair em uma situação de 

inferioridade não pode evitar esse perigo nem por meios físicos diretos nem por qualquer 

forma de ataque. (ELIAS, 1993, p. 242) 

A tendência natural é tratarmos da vergonha de um determinado indíviduo diante de uma situação, analisando 

os casos individualmente, porém, concordamos com historiadora Barbara Rosenwein que as emoções são 

também “instrumentos de sociabilidade, elas não apenas são socialmente construídas e sustentam e reforçam 

sistemas culturais, mas também agem sobre relações humanas em todos os níveis, da conversa intima entre 

cônjuges a relações globais“ (ROSENWEIN, 2011, p. 37). Dessa forma, podemos aceitar que as emoções são 

marcas sociais e podem ser intrumentalizadas em estudos sem tornar seu uso contraditório 

Nenhum desses usos instrumentais das emoções contradiz seus muitos outros papéis, ainda 

que ai mesmo tempo: muitas vezes, as emoções têm funções e significados 

sobredeterminados. [...] Se uma emoção é a reação padrão de um grupo específico em certas 

situações, a questão não deveria ser se ela está ou não traindo o verdadeiro sentimento, mas 

por que uma norma prevalece sobre outra. (ROSENWEIN, 2011, p. 38 – 39). 

A vergonha conta com sentimentos colaborativos, no caso do medo, que é o par que confere a vergonha uma 

de suas reações menos desejadas, uma vez que, o medo é diferente do constrangimento, sentir vergonha por 

ter transgredido uma regra social pode gerar o constrangimento, agora o par vergonha-medo traz um 

sentimento cujas implicações mais onerosas aos elementos do grupo. 

O conflito expressado no par vergonha-medo não é apenas um choque do indivíduo com a 

opinião social prevalecente: seu próprio comportamento colocou-o em conflito com a parte 

de si mesmo que representa essa opinião. É um conflito dentro da sua própria personalidade. 

Ele mesmo se reconhece como inferior. Teme perder o amor e respeito dos demais, a quem 

atribui ou abrituiu valor. (ELIAS, 1993, p. 242). 

Essas implicações são ainda maiores quando existem prerrogativas institucionais ou políticas de Estado, que 

restrinjam a ação de determinados elementos ou grupos sociais, ainda de acordo com Elias: 

Isso também explica por que o medo de transgredir as proibições sociais assume mais 

claramente o caráter de vergonha quanto mais claramente o caráter de vergonha quanto mais 

perfeitamente as restrições externas foram transformadas, pela estrutura da sociedade, em 
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autorrestrições, e quanto mais abrangente e diferenciado se tornou o círculo de 

autorrestrições onde se manifesta a conduta da pessoa. (ELIAS, 1993, p. 242 -243). 

Goudsblom, conseguiu captar essa máxima de Elias ao tratar da vergonha como dor social, uma vez que, 

entende que tanto aquele que “envergonha o outro“ como punição, pode ser socialmente envergonhado, como 

expiação por algum ato social que infringe determinada norma de conduta. Para o autor: 

A vergonha ocorre quando os laços de solidariedade e hierarquia são danificados. Isso é 

sempre desagradável e doloroso. A dor física ocorre quando há algo de errado com o corpo; 

é um sinal, um aviso de que o corpo está ferido. Em um sentido similar, a vergonha é um 

sinal de que há algo errado uma figuração social. A dor social difere da dor física no sentido 

em que trabalha como uma via de duas mãos. No ato de ficar envergonhado, as mensagens 

da dor são trocadas. Outros ativamente ‘envergonham‘ alguém. (GOUDSBLOM, 2009, p. 

56). 

Buscaremos a partir de agora, tal qual Elias, dar exemplos de como a vergonha se manifesta e ocorre ao 

delimitarmos dois grupos distintos socialmente, os paranaenses [carisma] e os indivíduos de origem 

germânica [desgraça] no Paraná entre 1942 e 1945. 

A vergonha como dispositivo de controle: Ser alemão no Paraná durante a Segunda Guerra 

Mundial 

Os alemães eram encarados como causas de si mesmos e estar nas listas negras organizadas por países como 

Inglaterra e Estados Unidos era uma vergonha não só pessoal, mas que transcendia as gerações, no caso da 

família Schrappe, tradicionais em Curitiba por serem os proprietários da Gráfica Paranaense, ficaram 

marcados pela inclusão da empresa na lista de não desejados pelo Brasil e por seus aliados, para além, da 

perda de clientela em massa e das dificuldades financeiras enfrentadas pelos sócios, uma grande luta foi 

travada até mesmo depois do final da guerra, para que o nome da família fosse limpo, para que a vergonha de 

ser reconhecidos publicamente como amigos de Hitler e defensores do nazismo, não resistisse uma próxima 

geração. 

Ao analisar os documentos da DOPS/PR, percebemos que a situação vivida por esses indivíduos de origem 

germânica é era de uma sujeição forçada, havia aversões, mas diante da ação da polícia política pouco 

podiam fazer, em raros relatos conseguimos retirar excertos que tratassem de visões menos compelidas a 

suplicar a liberdade ou negociar a condição de suspeição empregada pela polícia política. Oscar Schrappe 

Sobrinho, apela inclusive ao então governador do Estado Moyses Lupion, para que o mesmo utilize de seu 

cargo e prestigio político para eliminar essas informações vergonhosas vinculadas ao nome da família e da 

empresa fundada por seu pai. 
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O pedido de apagamento dessas memórias da prisão e da perseguição étnica e política, se dá em virtude de 

um sentimento de necessidade de justiça, de reparação, bem como, a tentativa de mitigar essa memória 

vergonhosa, fator que também perpassa pelo debate do caráter e integridade do nome familiar, existe a 

necessidade de manipular a memória coletiva a fim de isentar os envolvidos e a empresa de um passado 

manchado pela prisão e pela vinculação à lista negra. 

Um caso muito parecido é o que ocorre com Bernard Meyer, industrial alemão que não consegue sua 

naturalização, Logo após o término da guerra, Bernard Meyer constitui Valentim Milani como seu procurador 

para pleitear junto a Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública a condição efetiva de cidadão 

brasileiro, que em 11 de novembro de 1945 faz um novo pedido formal, alegando que não existem motivos 

para que lhe sejam negadas as certidões negativas que o permitam dar andamento no processo de 

naturalização. 

O delegado entende que embora o mesmo se envergonhe pelos atos cometidos durante a Segunda Guerra e 

que se arrependa dos seus atos, não é de bom tom conceder a um 'filho da Alemanha' a cidadania nacional, 

dessa forma, se coloca contrário ao pedido de emissão da certidão de forma negativa e explica como esse fato 

serviria de exemplo contraproducente e retrocesso para a nação brasileira se ele o permitisse, uma vez que: 

Terminada a guerra, os trabalhos desta Delegacia têm sido orientados no sentido de impedir 

que novamente os estrangeiros aqui residentes e que se revelaram inconvenientes à 

segurança nacional, voltem a desfrutar de situação econômica, social ou política que lhes 

possibilite qualquer ação prejudicial aos nossos interesses em determinada ocasião. Assim, o 

término da guerra não deve servir de pretexto a que se esqueça o passado. (DEAP – 

DOPS/PR)
37 

 

Essa certidão nunca foi fornecida, essa memória de vergonha não seria facilmente esquecida, a DOPS/PR 

mantivera-se irredutivel a não concessão desse atestado de idoneidade, impossibilitando juridicamente que o 

mesmo se naturalizasse brasileiro. De acordo com Walton a dinâmica social da vergonha é muito complexa, 

inclusive pode ser enviezada pelos aspectos jurídicos. 

Ser apanhado num erro moral ou jurídico é sentir sua intensidade corrosiva, ainda mais 

porque o perpetrador é duplamente culpado; do próprio ato e de tentar escondê-lo. E a 

vergonha pode ser imposta de dentro, por uma ato que parece aos outros não ter 

objetivamente defeito moral. (WALTON, 2007, p. 259). 

Essa manutenção da condição vergonhosa pelo delegado da DOPS/PR é uma prática útil para a consolidação 

de um controle social que se auto regula pelos exemplos dados por 'esses elementos estigmatizados pela 

vergonha'. A sociedade percebe esses exemplos e os evita, não somente o sujeito, mas as práticas parecidas, 
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uma vez que, também não desejam ser colocados em situação vexatória semelhante. O posicionamento de 

Stuart Walton é precioso para pensar a publicização da vergonha. "Aplicação intencional da vergonha 

mediante a humilhação pública de criminosos e malfeitores tem sido praticada em sistemas de jurisprudencia 

desde os tempos antigos". (WALTON, 2007, p. 259) 

A manutenção da culpa pública é como uma insígnia simbólica da vergonha, uma marca, um estigma que 

serve de aviso para toda a sociedade, diferentemente dos castigos físicos praticados nos pelourinhos, onde 

marcas eram estabelecidas sobre a pele do suposto culpado, é a lembrança da humilhação que viverá e deverá 

ser suportado por aqueles que forem submetidos a vexação pública. "É a lembrança da humilhação suportada 

que viverá, durando insuportavelmente na mente muito depois de o momento ter passado". (WALTON, 2007, 

p. 264) 

Vejamos o caso de Johannes Garbers, comerciante alemão que fora um proeminente partidário do NSDAP no 

Paraná, fomentando atividades de arrecadação de verbas e doando dinheiro próprio para campanhas diversas 

dentro do partido. Sob o mesmo pairava a alegação de ter construído uma grande casa de pedra na Serra da 

Graciosa, para que o mesmo pudesse ocultar 'nazistas perniciosos' durante o entre guerras e também quando o 

cerco foi se fechando contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista concedida em 

2010, um dos filhos de Garbers procura desfazer a visão negativa que ainda pairava sob a figura do pai, tendo 

o mesmo falecido em maio de 1942, quando acabara de sair da detenção da DOPS/PR, gravemente enfermo e 

se recolhendo em casa, mas sob vigilância ativa dos agentes.  

Após a morte do pai, a família acreditava que a suspeição diminuiria sobre a família e tendo o filho mais 

novo, Hans Klaus Garbers, ainda com dezoito anos assumido as responsabilidades do pai em uma condição 

'diferenciada', uma vez que, o mesmo era nascido no Brasil. Porém, pairava sob o pai mesmo falecido o 

estigma de alemão subversivo e ex-membro do NSDAP, restava a casa misteriosa e a fortuna considerável da 

família Garbers, fatores que não seriam descartados tão facilmente pela polícia política de Ribas. O vínculo 

indelével com a Alemanha, prejudicaria inclusive que o filho obtivesse - como qualquer outro brasileiro -sua 

Carteira de Reservista, haja visto que, pelos indicativos da DOPS/PR o mesmo, embora nascido aqui, não era 

digno de tão estimada honra, se alistar no Exército Brasileiro. 

Para Claudia Rezende e Maria Claudia Coelho, esse tipo de humilhação originada pela vergonha, "parece, no 

calor das circunstâncias ser eterna, ou seja, o sujeito nunca se poderá livrar, e que por isso parece-lhe 

insuportável; o sentimento vem de fora para dentro, é algo que 'toma conta' do sujeito, que se vê como objeto 

de uma experiência emocional." (2010, p. 88) No caso da família Garbers, principalmente ao buscarmos a 

figura histórica do filho pós falecimento do pai, percebemos que há sim um grande ressentimento em relação 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   223 

a vinculação do nome da família com o nazismo, isso fica evidente em todas entrevistas concedidas pelo 

mesmo a imprensa paranaense e nos escritos que foram veiculados em Curitiba quando o mesmo veio a 

falecer em 2014, a maioria das reportagens apresentavam como 'errônea' e nunca comprovada'
38

 a relação do 

pai Johannes com o nazismo, bem como, ressaltavam que Hans e a família sobreviveram a um 'processo 

cultural forçado
39

', que durante o governo Vargas colocara inúmeras famílias alemãs sob a lógica da 

suspeição. 

A vergonha e o constrangimento como objeto de estudo: Apontamentos finais 

Por fim, desejamos ressaltar que a vergonha, embora não tenha sido descrita e divulgada entre os estratos da 

polícia política paranaense como procedimento padrão, foi em nossa análise, amplamente executada como 

ferramenta coercitiva nos anos agudos da Segunda Guerra Mundial. Exercer pressões que conduzissem a uma 

espécie de vergonha induzida era a ação inicial, entretanto, o que era vislumbrado era um resultado a longo 

prazo, um processo cujo objetivo era manter um estado de controle, onde a vergonha induzida seria 

gradativamente substituída pelo auto indiciamento, onde as pessoas experimentariam a confissão pública da 

vergonha como reconhecimento de seus possíveis erros diante da pátria. A confissão falsamente conduz a 

uma esperança de absolvição, bem como, 'andar na linha' permite ao cidadão verificar as condutas alheias e 

quando necessário ser agente ativo do aparelho repressivo. 

Concordamos com Elias, quando o mesmo alega que nenhuma sociedade pode sobreviver sem algum tipo de 

controle de comportamento e que uma das formas de os moldar é incutir o medo e criar ansiedades, 

sentimentos que podem ser o simples medo de ter traído a Deus, de ter falhado com a lei, de perder o 

emprego ou de não ser mais percebido como 'estabelecido' em sua comunidade. O que denotamos em todo 

esse processo é que o medo, na maioria das vezes, constitui no condutor perfeito para o sentimento de 

vergonha, seja ela no âmago da constituição psicológica da pessoa, forçando a expiação de dentro para fora; 

seja no âmbito público, pressionando o sujeito de fora para dentro. 

A DOPS/PR, em sua pequenez estrutural foi responsável pela canalização da proposta varguista da aceitação 

da nação a qualquer custo. Sua proposta de trabalho baseada na lógica da suspeição e no envolvimento da 
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sociedade como parte vigilante da sociedade, recorda-nos a expressão utilizada por Georg Simmel em seu 

artigo 'Faithfulness and gratitude', publicado em 1964, quando o sociólogo alemão discorre sobre uma 

'memória moral', resultado do sentimento de gratidão em favor da solidez dos laços sociais, isto é, a gratidão 

por fazer parte desse grande projeto do Brasil brasileiro, impede ações sociais contrárias ao Estado e contribui 

na disseminação de uma atitude coerente e engajada de manutenção dos vínculos sociais.  

Como Elias bem enfatizou na conclusão do Processo Civilizador, o medo é um dos fatores mais importantes 

para a estruturação da sociedade, pois é ele, um dos canais mais relevantes na transmissão das funções 

psicológicas individuais. Nesse sentido, entendemos que a vergonha é a força propulsora adjacente ao medo, 

que restringe as ações emancipadoras, colocando o sujeito sub judice da sociedade que o acolhe e que, 

portanto, teve papel fundamental como dispositivo de controle social, como agente de manutenção de uma 

sociodinâmica da estigmatização e condicionante para a afirmação da configuração social, tal qual nós a 

conhecemos. 
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Resumo 

O Programa Escola Viva se consolidou como uma das principais bandeiras da campanha do atual governador 

Paulo Hartung nas eleições estaduais de 2014. Com uma plataforma política que indicava a austeridade na 

gestão e desenvolvimento das políticas públicas essenciais, em especial a educação, o PEV figurou como 

solução para um sistema educacional fracassado. Trazendo um modelo de escola em tempo integral, com 

proposta pedagógica e administrativa pronta, tendo sido elaborada por uma instituição privada, o Instituto 

Co-Responsabilidade pela Educação, que tem por pressuposto a adoção de mecanismos de controle para a 

eficiência da gestão e dos resultados. Assim, a principal aposta do governo do estado para solucionar os 

problemas educacionais é a implementação de um novo modelo escolar, em tempo integral, com uma 

proposta pedagógica voltada para atender as exigências do mercado. Isso tudo através de uma parceria 

público-privado onde a gestão pedagógica e administrativa dessas unidades de ensino ficam sob a 

responsabilidade de uma instituição privada. O PEV passou por uma série de contestações desde seu anuncio, 

e sua implementação foi transpassada por manifestações de movimentos ligados à educação e comunidades 

escolares. Buscamos então, para este artigo, realizar um estudo do período de implementação do programa 

nas primeiras unidades escolares, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. Utilizando de uma 

análise de conteúdo dos documentos emitidos e das publicações da imprensa local, tendo como referencial 

teórico a sociologia figuracional de Norbert Elias, buscamos identificar os jogos de poder que se 

estabeleceram a partir das redes de interdependência na configuração específica do Programa Escola Viva. 

Este levantamento acabou por evidenciar aquilo que o autor anuncia em sua teoria sobre o tecido social 

quando trata do poder como força relacional, que tende a se deslocar neste jogo de forças que os indivíduos 

em sociedade estabelecem na busca por seus interesses, mostrando que por mais que aqueles que estão no 

governo detenham de privilégios no controle das forças sociais, os demais indivíduos também possuem forças 

capazes de pôr em movimento a dinâmica social das políticas públicas. 

Palavras-chave: políticas educacionais, Programa Escola Viva, balança de poder. 

 

Abstract 

The Escola Viva Program (PEV) consolidated itself as one of the main flags of the campaign of the current 

governor Paulo Hartung in the state elections of 2014. With a political platform that indicated the austerity in 

the management and development of the essential public policies, especially the educational, the PEV figures 

with solution to a failed educational system. Bringing a model of full-time school with a pedagogical and 

administrative proposal ready, having been elaborated by a private institution, the Co-Responsibilidade pela 

Educação Institute, which presupposes the adoption of control mechanisms for management efficiency and 

results. Thus, the main goal of the state government to solve educational problems is the implementation of a 

new school model, full time, with a pedagogical proposal aimed at meeting the demands of the market. All 

this through a public-private partnership where the pedagogical and administrative management of these 

educational units are under the responsibility of a private institution. The PEV has gone through a series of 
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disputes since its announcement, and its implementation has been hampered by demonstrations of movements 

linked to education and school communities. For this article, we intend to carry out a study of the period of 

implementation of the program in the first school units, from January 2015 to February 2016. Using a content 

analysis of the documents issued and local press publications, theoretical reference to the figurative sociology 

of Norbert Elias, we sought to identify the power games that were established from the networks of 

interdependence in the specific configuration of the Escola Viva program. This survey turned out to highlight 

what the author announces in his theory about the social fabric when it comes to power as a relational force, 

which tends to move in this game of forces that individuals in society establish in the search for their 

interests, showing that for more That those in government hold privileges in the control of social forces, the 

other individuals also have forces capable of setting in motion the social dynamics of public policies. 

Key words: educational policies, Living School Program, balance of power. 

 

A implementação do Programa Escola Viva: figurações e gradientes de poder 

Este texto apresenta análises realizadas a partir de resultados de nossa pesquisa de mestrado que vem 

analisando a relação público privado na implementação da política de educação em tempo integral na rede 

pública estadual do Espírito Santo, a partir do programa Escola Viva. Nesse estudo, utilizamos da sociologia 

figuracional de Norbert Elias (ELIAS, 2001; 1999; 2011; 1993; 1994; 2006) na busca de compreender de que 

maneiras os sujeitos se comportam nessa configuração específica, analisando a balança de poder estabelecida 

a partir desta relação. 

O Programa Escola Viva se consolidou como uma das principais bandeiras da campanha do atual governador 

Paulo Hartung nas eleições estaduais de 2014. Com uma plataforma política que indicava a austeridade na 

gestão e desenvolvimento das políticas públicas essenciais, em especial a educação, o PEV figurou como 

solução para um sistema educacional fracassado. Mas afinal, do que se trata o PEV? Trazendo um modelo de 

escola em tempo integral, com proposta pedagógica e administrativa pronta, elaborada por uma instituição 

privada, o Instituto Co-Responsabilidade pela Educação, ele se define o como: 

Um programa que prepara, descobre e trabalha os diversos potenciais. Com gestão, 

pedagogia e monitoramento de resultados adequados, a escola viva implementa um novo 

modelo de escola pública. Estudantes e professores vão desenvolver juntos as competências 

que a vida e o mercado exigem. (ESPÍRITO SANTO, 2016) 

Assim, a principal aposta do governo do estado para solucionar os problemas educacionais é a 

implementação de um novo modelo escolar, em tempo integral, com uma proposta pedagógica voltada para 

atender as exigências do mercado. Isso tudo através de uma parceria público-privado onde a gestão 

pedagógica e administrativa dessas unidades de ensino fica sob a responsabilidade de uma instituição privada. 

O Programa Escola Viva inaugurou sua primeira escola, o Centro Estadual de Ensino em Tempo Integral São 

Pedro, no dia 03 de agosto de 2015. Porém, muitos movimentos e controvérsias ocorreram no campo político 
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e social antes dessa inauguração. Ao assumir o mandato em 2015, como apresentamos na introdução deste 

trabalho, o governador adotou um discurso de crise, onde haveria uma redução na arrecadação do Estado e 

uma descompensação nos gastos públicos, como o próprio governador indicou em seu discurso de posse
42

 

Em nosso Estado, será necessário ajustar as contas públicas, contendo a expansão das 

despesas correntes e recuperando a boa gestão sobre a capacidade de arrecadação do Estado. 

Para dar conta desses desafios temos uma agenda significativa, conforme disse. Ainda 

ontem anunciamos medidas iniciais importantes, como a criação de grupos de trabalho para 

revisão do Orçamento 2015, e para formulação de uma Política Estadual de Gestão. 

A promulgação do decreto 3755-R de 02 de janeiro de 2015 significou, entre uma outra série de medidas, a 

redução da destinação de recursos para manutenção de políticas públicas essenciais. O discurso da crise e 

necessidade de cortes era constantemente repetido, agora na apresentação do plano de governo na ALES
43

: 

Entre 2012 e 2014, a expansão foi de 16% nas receitas e de 29% nas despesas. Como 

qualquer chefe de família tem consciência, como todas as donas de casa sabem, é 

insustentável uma situação de despesas crescendo o dobro do orçamento doméstico 

Porém, apesar deste discurso, a corrida para implementação de uma de suas principais bandeiras seguiu a 

todo vapor. A propaganda na televisão e nos jornais impressos era constante, demonstrando uma clara 

intenção de promover uma imagem positiva do projeto à população de maneira geral, visto as manifestações 

contrárias que surgiam por parte das comunidades estudantis, profissionais e acadêmicas. Em cada anuncio 

ou entrevista dada pelo governador ou pelo secretário de educação o Programa Escola Viva aparecia com 

grande destaque, como na apresentação do plano de governo para a ALES, (curiosamente o mesmo discurso 

da citação anterior onde o mesmo indicava a necessidade de cortes nos gastos públicos): 

Nesse sentido, passamos a citar algumas ações de áreas prioritárias. Ao final desta sessão, 

assino projeto de lei reformulando o ensino médio. Pretendemos criar a Escola Viva, para 

capacitar a juventude de forma dinâmica, atraente e conectada com as demandas da vida 

atual. Viabilizando toda uma estrutura física e de pessoal para a Escola Viva, os estudantes 

terão um período de turno único, com permanência de 9h30min. 

Após essa ampla campanha na imprensa e onde se fizesse possível, o Projeto de Lei Complementar 04/2015 

foi apresentado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) no dia 04 de março de 2015. A 

apresentação do projeto gerou uma série de protestos, em especial por parte de educadores e professores das 

escolas que estariam sendo sondadas para integrar o programa. A comunidade estudantil secundarista, em 

especial os alunos do Colégio Estadual do Espírito Santo se manifestaram, mais de uma vez, em frente a 

ALES contra a proposta. 
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Professores e alunos apresentavam, além das razões que elencamos na introdução deste trabalho, outros 

motivos para se posicionarem contra a implementação do programa, em especial o fato de que este provocaria 

uma série de transtornos aos profissionais e aos estudantes das escolas contempladas: 

a) O que seria feito com os professores que atuam com contrato de designação temporária nestas 

escolas, uma vez que o projeto prevê somente a atuação de professores efetivos? 

b) E quanto aos professores efetivos que possuem vínculo com outra rede de ensino, observando que o 

projeto previa dedicação exclusiva? 

c) A transformação destas escolas em unidades de atendimento em turno único reduziria a oferta de 

vagas. O que seria feito com os estudantes excedentes que já são alunos destas escolas? Seriam transferidos? 

Para onde, se o quadro de vagas já é deficitário? 

Além destes questionamentos que inflavam os ânimos daqueles que criticavam o projeto, outro fator que 

acentuou as manifestações contrárias foi que em menos de duas semanas, na sessão do dia 16 de março da 

ALES, foi aprovado o regime de urgência do PLC 04/2015. A intenção do governo era que o projeto fosse 

aprovado na sessão do dia seguinte, que se realizaria logo após uma audiência pública sobre o Programa 

Escola Viva, que seria realizada à tarde. Porém, educadores e estudantes se mobilizaram e lotaram o plenário 

e os corredores da Assembleia, protestando contra a implementação do projeto. Durante a audiência pública, 

que na verdade se caracterizou por um a campanha de promoção do PEV, foram muitas as manifestações 

contra a votação da lei que estabeleceria o programa. Com tamanho apelo da população, na sessão da tarde os 

deputados acabaram por deliberar pedido de vistas do PLC, retirando o regime de urgência do mesmo.  

Durante o período de tramitação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Estado, foram realizados 

encontros das lideranças estudantis e de representantes do sindicato dos professores com representantes da 

SEDU para debater sobre a proposta. Nesse mesmo movimento, deputados da ALES realizaram uma série de 

audiências públicas ao redor do estado para debater a situação das políticas educacionais, tendo como um dos 

focos de discussão o programa Escola Viva. 

Após uma manobra realizada pelo presidente da ALES, que mobilizou o andamento do processo referente ao 

PLC 04/2015 nas respectivas comissões e após 100 dias de tramitação, o mesmo foi apresentado para votação 

na sessão plenária do dia 10 de junho de 2015, sendo aprovado por 22 votos a favor e apenas 03 contrários. 

Porém, muitas das questões movimentadas pelas comunidades escolares foram atendidas, sendo a principal o 

fato do programa iniciar com apenas uma escola piloto, em uma nova unidade de ensino, o que não causaria 

transtornos, a priori, a nenhuma comunidade escolar.  
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Porém, outra polêmica surgiu, desta vez com relação ao prédio que poderia ser escolhido para a 

implementação da unidade piloto, conforme noticiava um dos jornais de circulação da grande Vitória: 

Ainda não há confirmação oficial, mas os comentários são de que o projeto seria implantado 

no antigo campus da FAESA de São Pedro, em Vitória, o que vem causando desconfiança 

nos meios políticos sobre as reais intenções da proposta. A indicação do espaço seria uma 

imposição da ONG ES em Ação, que é a financiadora do Instituto de Corresponsabilidade 

Educacional (ICE), já que um dos membros da ONG, Alexandre Theodoro, seria o dono do 

prédio onde seria implantado o projeto-piloto. (Jornal Século Diário, em 10/06/2015) 

E o noticiado se confirmou, o prédio selecionado para a implementação da primeira Escola Viva acabou 

sendo o do antigo campus da FAESA na região de grande São Pedro, que havia sido recentemente 

desativado. Como consta na notícia, a escolha por este prédio em específico gerou muita controvérsia. A 

região escolhida atendia a proposta do programa, que era priorizar o atendimento às populações mais 

vulneráveis, uma vez que a região da Grande São Pedro concentra o maior número de famílias carentes da 

capital capixaba. Contudo, a polêmica se assenta no fato do prédio pertencer à FAESA, uma das empresas 

que apoiam a ONG Espírito Santo em Ação, patrocinadora do programa Escola Viva, e o dono do imóvel ser 

um dos membros da ONG. Claro que muitos questionamentos surgiram, afinal foi uma solução muito 

pertinente para ambos os lados: o governo necessitava de um espaço com toda a estrutura para receber uma 

escola modelo, e a FAESA precisava dar conta de um enorme edifício sem utilidade. O prédio foi alugado 

através de edital de dispensa de licitação, por um valor de R$ 63.000,00 mensais, sendo que após 30 meses o 

governo teria a prioridade para compra do imóvel, sendo descontado os valores anteriormente como 

aluguel
44

.  

Logo foram divulgados os editais para a seleção dos profissionais que atuariam na unidade piloto e os 

procedimentos para matriculas dos estudantes. Porém, as coisas não ocorreram como a SEDU esperava. Não 

houve interesse dos professores efetivos (até então, os únicos que poderiam atuar no programa) e também a 

inscrição por parte dos alunos foi muito aquém do esperado. Assim houve uma mudança de planos: com 

relação aos professores foi permitida a contratação de profissionais em caráter de designação temporária
45

, e 

com relação aos estudantes foi permitido a matricula de alunos oriundos de outras redes de ensino. 
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 DIOES, publicado em 17 de junho de 2015, p. 4. 
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 Nesse primeiro momento, para o início das atividades da primeira escola viva, a secretaria realizou um procedimento 

interno para que os professores em Designação Temporária que já atuavam na rede naquele ano letivo pudessem assumir 

as vagas onde não houve procura por parte dos profissionais efetivos. Mais à frente foi publicada a Lei Complementar 

818/2015, no DIOES de 18 de dezembro de 2015, que alterou diversos artigos da Lei Complementar 799/2015, que 

instituiu o PEV. Dentre as mudanças, encontra-se a do Art. 10º: onde estabelecia-se que “apenas servidores efetivos” 

poderiam atuar nas escolas vivas, agora “preferencialmente servidores efetivos integrarão o corpo docente” destas 

escolas. 
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Apesar de todos esses percalços o governo seguiu com firmeza na implementação de seu projeto modelo. A 

previsão do orçamento do estado para o ano fiscal de 2016 indicava a implementação de três a cinco novas 

unidades do PEV
46

. No fim do ano de 2015 foram anunciadas três unidades do programa que iniciariam suas 

atividades para o ano letivo de 2016. As unidades seriam implementadas nos municípios de Serra, Muniz 

Freire e Cachoeiro de Itapemirim. A unidade da Serra funcionaria em uma escola recém construída, que ainda 

não iniciara suas atividades. Já a unidade de Muniz Freire foi selecionada a partir do edital de credenciamento 

nº 17/2015, publicado no DIOES de 09 de outubro de 2015, que tratava da chamada para credenciamento das 

unidades escolares que desejassem aderir ao PEV. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Bráulio Franco, a partir de decisão de seu Conselho de Escola decidiu aderir ao programa através do referido 

edital. Porém, no início de 2016, a comunidade de Muniz Freire foi pega de surpresa com a notícia do 

fechamento de duas escolas estaduais localizadas no interior do município, além da redução do número de 

turmas em outras escolas.  

Segundo a SEDU, a ação seria necessária frente a necessidade de contenção de gastos, ao fato dos prédios em 

que as escolas funcionavam pertencerem à Prefeitura e não possuírem espaço adequado para atender alunos 

de ensino médio, além da baixa taxa de matrículas dessas escolas. Assim, elas seriam fechadas e os alunos 

encaminhados para a Escola Bráulio Franco (a mesma que se tornou escola Viva), que fica a cerca de 12 a 19 

quilômetros de distância das comunidades das escolas fechadas. A fala de uma estudante publicada na 

matéria de cobertura dos protestos pelo jornal A Gazeta representa a insatisfação da população com a 

situação da educação da rede estadual no município: 

“Não sabemos por que fecharam. Fomos pegos de surpresas. As outras escolas ficam longe para 

muitos alunos. Eu não quero estudar na Escola Viva. Tenho 18 anos e já estou em busca de um 

emprego, estudar para o Enem, e ficar o dia inteiro na escola não dá”, afirmou a jovem, que 

estudava na unidade Menino Jesus. (Jornal A Gazeta, publicado em 15/01/2016) 

Com relação à unidade de Cachoeiro de Itapemirim, a escola escolhida foi a EEEFM Professor Francisco 

Coelho Ávila Junior. E mais uma vez a problemática se dava ao fato da comunidade escolar não concordar 

com a implementação do programa na unidade de ensino. Dessa vez a comunidade alegava a 

incompatibilidade para aderir ao programa no sentido de a escola atender em grande parte de seu público, 

alunos do ensino fundamental.  

Para solucionar o impasse e continuar a implementação da unidade o governo promulgou a Lei complementar 

818/15, publicada no DIOES de 18 de dezembro de 2015, que além de criar o regime de dedicação exclusiva 
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 DIOES de 01 de outubro de 2015, p. 03. 
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para os profissionais que atuam no PEV, permite que o programa possa agora atender turmas do ensino 

fundamental. 

Já no norte do Estado, houve um movimento para implementação de unidades do programa em uma escola do 

munícipio de Colatina, a EEEFM Conde de Linhares. Mais uma vez essa notícia gerou muitas manifestações 

por parte da comunidade escolar da escola envolvida. Dessa vez pelo fato da escola Conde de Linhares ser 

uma unidade de ensino que oferta principalmente cursos técnicos, possuindo toda uma estrutura física e de 

equipamentos para este fim. A adesão da escola ao PEV deslocaria toda essa estrutura para outro prédio, que 

possivelmente não possuísse as mesmas condições de funcionamento. Havia ainda o fato de que a 

comunidade escolar temia o fechamento dos cursos técnicos, visto o movimento do governo do estado em 

fechar diversas turmas sob a alegação de reestruturação da rede escolar. Em protesto estudantes chegaram a 

ocupar a escola. 

Diante de toda essa manifestação das comunidades escolares e de algumas instituições ligadas a militância 

política pela garantia dos direitos sociais, o Ministério Público do Espírito Santo moveu uma Ação Civil 

Pública exigindo a reabertura das turmas que haviam sido fechadas pelo governo estadual, ação que foi 

deferida pelo juiz da Terceira Vara de Fazenda Pública Estadual. Outra ação foi movida contra a 

implementação do PEV na EEEFM Conde de Linhares, sendo esta deferida pelo juiz da Vara da Infância e 

Juventude de Colatina. Houve muita comemoração por parte das comunidades escolares, e mais um revés do 

governo estadual, em especial da SEDU, na tentativa de implementação de seu projeto vitrine de maneira 

autoritária, sem o devido diálogo com os principais envolvidos, os usuários da política. 

Indiferente às críticas, o governo anunciou mais uma unidade do programa, no município de Vila Velha. 

Dessa vez a controvérsia se deu no fato do processo para doação do imóvel para implementação do projeto 

por parte da prefeitura do município ter ocorrido em tempo recorde, além do fato do referido imóvel já 

funcionar uma escola municipal. Apesar de toda presteza do município em ceder o imóvel à SEDU para a 

implementação de uma unidade do PEV, por diversas questões, entre elas, a falência da empresa que iria 

realizar as obras de adequação do prédio, até o início do segundo semestre de 2016 a unidade de Vila Velha 

ainda não havia entrado em funcionamento. 

Com esse conturbado contexto político-social que envolveu a implementação das primeiras unidades do 

Programa Escola Viva, o que pudemos perceber é que houve uma clara movimentação por parte do governo 

estadual em impor o projeto, por se tratar de sua principal bandeira de campanha, logo, o sucesso deste 

significa uma grande vantagem no campo político, onde a imagem de um programa implementado com 

sucesso reflete na imagem do próprio indivíduo candidato enquanto político eficiente. Entendemos também, 
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que a proposta do projeto, em um primeiro olhar, de constitui muito chamativa: quem não gostaria de estudar 

ou ter seus filhos estudando em uma escola de tempo integral, com toda a estrutura física e pedagógica que 

esperamos das escolas públicas de qualidade. Há, porém, que se considerar que em um governo democrático 

as políticas devem ser implementadas através do diálogo com os cidadãos envolvidos na política, e deve, 

principalmente, ser de interesse desses, fato que não ocorreu na maior parte das ações para implementação do 

programa. Se uma política não atende aos interesses dos cidadãos, a quais interesses ela serve? 

 

Considerações elisianas 

Encontramos então na sociologia figuracional de Norbert Elias alguns pressupostos para analisar a questão. 

Para o autor não são somente as metas e pressões econômicas, nem tampouco os motivos políticos, que se 

constituem como as principais forças motrizes da sociedade. Elas se constituem como instrumentos 

importantes que impulsionam a dinâmica social, mas são acompanhados de outras forças que derivam das 

tensões existentes entre os diferentes interesses presentes na sociedade. Juntos, eles geram tensões específicas 

em pontos particulares no desenvolvimento da estrutura social, tensões que pressionam no sentido de sua 

transformação (ELIAS, 2006).  

Dessa forma, ao pensarmos em políticas públicas, devemos compreender que estas são sistematizadas por 

determinados indivíduos e que estes estão em uma relação de inter-relação com as instituições as quais fazem 

parte, com demais indivíduos, dentro e fora destas configurações e com a própria sociedade. Assim, indivíduo 

e sociedade vão designar processos que se diferenciam, mas são indissociáveis pois,  

[...] se por um lado o desenvolvimento pessoal do detentor do poder passa a exercer influência, dentro 

de limites determinados, sobre o de sua posição, por outro lado o desenvolvimento da posição social 

influencia o desenvolvimento pessoal de seu ocupante, como representante direto do desenvolvimento 

geral da sociedade de que faz parte. (ELIAS, 2001, p. 45) 

Daí a importância de se utilizar da sociologia figuracional de Norbert Elias ao se buscar compreender a 

constituição das relações entre o público e o privado nas políticas educacionais, em especial ao se realizar a 

análise da produção documental pelos sujeitos envolvidos. Isso porque partimos da premissa de que tanto os 

indivíduos singulares quanto as instituições nas quais estes atuam são entrecortadas, atravessadas e 

influenciadas por uma série de fatores externos e internos. Essa rede de interconexões, que constituem a 

interdependência entre os atores sociais, precisa ser levada em conta para se compreender que há diversos 

interesses que movem as políticas, também sendo influenciada pelas redes de interdependência que se 

estabelecem com outras diversas configurações presentes na sociedade.  



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   233 

Contudo, as forças que se estabelecem nestas relações não são fixas: elas tendem a pender mais para um lado 

ou para outro, pois como ressalta Elias: 

[...] como em um jogo de xadrez, cada ação decidida de maneira relativamente independente por um 

indivíduo representa um movimento no tabuleiro social, jogada que por sua vez acarreta um 

movimento de outro indivíduo – ou, na realidade, de muitos outros indivíduos –, limitando a 

autonomia do primeiro e demonstrando sua dependência [...] (2001, p.158).  

Logo, como qualquer discussão que envolva a política, ou seja, o estudo das formas que os indivíduos 

constituem sua vida em sociedade, a discussão sobre o poder está intrínseca. Elias (1994) define o poder 

como relacional, ou seja, parte de toda e qualquer relação entre os indivíduos e instituições. Dito de outro 

modo, toda interdependência humana está permeada por relações de poder. Porém, por mais que determinado 

indivíduo ou instituição possua um grande poder social (econômico e/ou político e/ou ideológico) em 

determinada figuração, ele não pode controlar como suas ações irão refletir nos demais atores sociais, por 

mais que essas ações influenciem nas ações destes últimos, e vice-versa. Sobre o poder político, que 

atravessará grande parte deste trabalho, o autor considera que este 

[...] geralmente nada mais é que certa forma de poder social. Não podemos, por conseguinte, 

entender o comportamento nem o destino de pessoas, grupos, classes sociais ou Estados, a menos que 

descubramos qual seu poder social real, pouco importando o que eles mesmos dizem ou no que 

acreditam (ELIAS, 1993, p.63). 

Nesse mesmo sentido, ao se realizar uma análise a partir de Norbert Elias, é importante considerar que o 

poder é fluído, e por mais que este venha a se concentrar em centros (seja por fatores econômicos, políticos 

ou ideológicos, sendo normalmente uma confluência destes), há uma distribuição de poder fora os centros, 

que geram tenções e influenciam as formas de se jogar também dos poderosos. Na dinâmica dos direitos, 

tendo a educação como foco, poderíamos destacar que já existe presente nas pessoas um entendimento 

daquilo que lhes são seus direitos, que tendem a se manifestar com maior força em momentos em que estes 

são colocados em xeque. Assim, mesmo que determinado direito ainda não configure legalmente em uma 

sociedade, se há um clamor para que este se consolide que emana daqueles que dele necessitam, mesmo que 

estes possuam um baixo índice de poder social, cria-se um movimento onde há uma tendência que este seja 

formalmente reconhecido. 

Por mais que aqueles que concentram o poder econômico acabem por concentrar também outras dimensões 

do poder social, em especial o político, há uma força latente nos demais indivíduos da sociedade, que antes 

mesmo de ter assegurado seus direitos, reconhece que os possui. Essa tensão resulta em ações onde os mais 

poderosos se veem em situação de ceder frente à força popular, até mesmo para manter sua condição de 
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privilégios, potencializando processos sociais
47

 (ELIAS, 2011). Assim, ao compreender a escola, e as 

políticas educacionais, pelas lentes elisianas, observamos que ela é parte da sociedade, parte que ao mesmo 

tempo constitui e é constituída e as tensões que estão na sociedade estão na escola, pois são partes 

indissociáveis de um todo interdependente. E da mesma forma, os jogos de poder nela se estabelecem. 

Concluindo, a partir de uma análise das relações estabelecidas na configuração específica de uma política 

pública, utilizado os referenciais elisianos o que podemos levantar na inter-relação entre os sujeitos de nossa 

pesquisa é que esta baseia-se, essencialmente na relação entre o público e o privado para a condução de 

políticas públicas. O ente público, a SEDU, vem de algum tempo orientando suas ações pela premissa da 

lógica privada e estabelecendo diversas parcerias para a execução de muitas delas.  

Os entes privados, compostos por pessoas ligadas diretamente a empresas e grupos comerciais, vem buscando 

se consolidar dentro do espaço público enquanto agentes de transformação social, visando consolidar seus 

interesses, seu modelo de sociedade e expandir a influência e alcance de seu discurso, o que consiste, do 

ponto de vista do plano econômico, reforçar sua imagem no mercado e, consequentemente, a ampliação de 

seu espaço e de sua lucratividade. 

Na intencionalidade de manter, e até mesmo ampliar, seu gradiente de poder nessa configuração específica (a 

das políticas educacionais) e nas suas interdependências sociais (no cenário capixaba, a até mesmo nacional), 

os sujeitos envolvidos, tanto públicos (SEDU), quanto privados (ICE, Espírito Santo em Ação) vem fazendo 

uso da coisa pública para, principalmente através do convencimento pelo discurso, fazer ampliar seu poder 

dentro dessa relação de forças.  

Esse movimento cria um campo no ideológico social de envolvimento, onde sob uma falsa ideia de 

participação e pertencimento, os sujeitos que se encontram em outros pontos dessa configuração que não o 

centro de poder, acabam se identificando e se aproximando do discurso central, uma vez que  

A notável propensão que as pessoas apresentam para projetar parte de sua autoestima 

individual nas unidades sociais específicas, as quais estão ligadas por fortes sentimentos de 

identidade e participação, é uma das raízes dos perigos que os grupos humanos constituem 

uns para os outros. (ELIAS, 1998, p. 19) 

Elias usa esta fala quando trata da questão da militarização e das guerras nas sociedades, no entanto, o autor 

considera que este tipo de comportamento, o de se envolver, projetando sua individualidade em um grupo e 

adotando este como parte do seu eu, é um fator comum da convivência humana. Nesse ponto, a insistência 
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 Para Elias, processos sociais se caracterizam por “transformações amplas, contínuas, de longa duração – ou seja, em 

geral não aquém de três gerações – de figurações formadas por seres humanos, ou de seus aspectos, em uma de duas 

direções opostas” (ELIAS, 2006, p.27,28).  
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dos sujeitos pesquisados em estabelecer um discurso de convencimento que cubra o campo social e envolva 

os demais sujeitos da configuração social é um movimento de grande habilidade no jogo pelo poder social. 

A partir desses delineamentos percebemos então que há um forte movimento por parte dos entes envolvidos 

na implementação do PEV para que o programa seja levado adiante. Não necessariamente pela visão de que 

esta política será, de fato, uma ação sólida do Estado para assegurar o direito à educação e aumentar a 

qualidade do ensino dentro de uma perspectiva de educação integral. Os interesses que emergem dessas 

parcerias, em nossa análise, pautam-se em interesses privados, que buscam no uso da coisa pública, a sua 

consolidação. 
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Resumo 

Piracicaba destaca-se nas duas primeiras décadas do período republicano como uma das cidades mais 

expressivas em atendimento escolar. Percebe-se neste período um intenso debate sobre a temática da 

instrução pública bem como a participação ativa de uma expressiva força política local que aos pouco toma 

para si a tarefa republicana de educar a nação. Para analisar este contexto e a ação dos indivíduos a ele 

relacionados nos apoiaremos na categoria de município pedagógico desenvolvida por Justino Magalhães e no 

entendimento de Norbert Elias sobre o conceito de poder.  

Palavras-chave: Educação Pública. Municipalidade. Relações de Poder. 

 

Abstract  

Piracicaba stands out in the first two decades of the republican period as one of the most significant cities in 

school attendance. It can be seen in this period an intense debate on the issue of public education and the 

active participation of an expressive political local force that slowly takes on the Republican task of 

educating the nation. To analyze this context and the actions of individuals related to it we use Justino 

Magalhães' cathegory of pedagogical municipality and also Norbert Elias concept of power. 

Keywords: Public Education. Municipality. Power Relations. 
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Município Pedagógico é uma categoria historiográfica utilizada por Justino Magalhães (Magalhães, 2015; 

Gonçalves Neto e Magalhães, 2015), para entender o papel dos municípios portugueses no desenvolvimento 

da educação no século XVIII, em um período em que estes entes encontravam-se sob a rígida tutela do 

Estado. No Brasil, Wenceslau Gonçalves Neto e Carlos Henrique Carvalho (Gonçalves Neto, 2015; 

Gonçalves Neto e Carvalho, 2012), têm realizado ajustes conceituais de modo que esta categoria também 

possa auxiliar no entendimento do papel das Câmaras Municipais no desenvolvimento da instrução publica, 

no final do Império e início da República brasileira. Seus estudos têm avançado no sentido de averiguar o 

interesse das elites em manter o poder, a partir do discurso republicano, considerando tanto a possibilidade da 

“presença de uma legislação descentralizadora da gestão do ensino” como os desdobramentos da 

“responsabilidade local dessa obrigação”, ou seja, a “apropriação que as elites fazem dessa responsabilização, 

tirando proveito para a concretização de objetivos particulares, relacionados à manutenção da ordem, 

disseminação de ideologia própria e delimitação de uma identidade municipal” (Cf. GONÇALVES NETO, 

2006, p. 14).  

O objetivo desta comunicação
51

 é identificar e interpretar as relações de poder existentes entre as forças 

atuantes no município de Piracicaba a partir da análise das ações dos principais agentes envolvidos nesta 

trama política, revelando seus interesses e motivações, bem como compreender de que maneira este espaço 

geográfico permitiu a confluência de sujeitos e interesses comuns que favoreceram a expansão escolar de 

Piracicaba nas primeiras duas décadas do período republicano. É importante destacar que Piracicaba manteve, 

neste período, uma forte representação, conduzida pelos irmãos Manoel
52

 e Prudente de Moraes Barros
53

 e de 

seu filho Paulo de Moraes Barros
54

 dentre outras lideranças republicanas, junto aos mais destacados postos de 

poder do Município, Estado e Federação. 
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  Esta comunicação apoia-se em grande parte no projeto de pesquisa “Educação escolar no município de 

Piracicaba no início da Primeira República (1890-1910), desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, em parceria com pesquisadores vinculados a Universidade Estadual 

Paulista, UNESP, e a Universidade Estadual de Londrina, UEL, e no capítulo “Cultura e escolarização: um panorama do 

município de Piracicaba na virada do século XX” (Vieira, Nery; Aguiar, 2015) do livro “Ação municipal e educação na 

primeira República no Brasil” organizados por Wenceslau Gonçalves Neto e Carlos Henrique de Carvalho (2015). 
52

  Manoel de Moraes Barros (1836-1902), advogado, foi juiz municipal de Piracicaba, delegado de polícia, 

inspetor da instrução pública, vereador por Piracicaba, deputado provincial e senador da República.  
53

  Prudente de Moraes Barros (1841-1902), advogado, foi vereador por Piracicaba, deputado provincial, deputado 

geral, presidente do estado de São Paulo, Senador da República, presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 

1891 e 1º presidente civil eleito do Brasil. 
54

  Paulo de Moraes Barros (1866-1940), médico, vereador, presidência da Câmara Municipal por diversas vezes, 

intendente municipal, secretário dos negócios da agricultura, obras públicas e comércio do estado de São Paulo, 

deputado, senador e ministro da República. 
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Na tentativa de melhor compreender as características da relação de poder estabelecidas no âmbito da 

sociedade piracicabana, utilizaremos aqui o conceito de poder de Norbert Elias em sua obra O processo 

civilizador (1993), e também o seu entendimento sobre a relação indivíduo/sociedade em A sociedade dos 

indivíduos (1994). Ao discutir sobre as alterações dos costumes ao longo dos séculos XVI e XVII e o esforço 

dos indivíduos para se ajustarem aos novos padrões de comportamento social exigidos pela nova aristocracia, 

Elias compreende poder como um atributo das relações estabelecidas entre os indivíduos e as suas ações, e 

que não pertence necessariamente a um grupo social determinado, mas permeia as estruturas das relações 

sociais como um todo. Para ele, 

Aquilo que chamamos de “poder” não passa, na verdade, de uma expressão um tanto rígida 

e indiferenciada para designar a extensão especial da margem individual de ação associada a 

certas posições sociais, expressão designativa de uma oportunidade social particularmente 

ampla de influenciar a auto-regulação e o destino de outras pessoas. (ELIAS, 1994, p. 50). 

É nesse processo de interdependência entre os indivíduos que se dão as disputas de poder. Em outras 

palavras, é necessário considerar as ações dos indivíduos, associadas as suas posições sociais, para que se 

possa identificar qual o tipo e tamanho da margem de poder de cada um. De acordo com Gebara e Lucena, 

citando Elias (1994, p. 53) o poder tem haver com o fato de que existem grupos ou indivíduos que “podem 

reter ou monopolizar aquilo que outros necessitam, como por exemplo, comida, amor, segurança, 

conhecimento, etc. Portanto, quanto maior as necessidades desses últimos, maior é a proporção de poder que 

detêm os primeiros.” (ELIAS, 1994 apud GEBARA; LUCENA, 2005, p. 1). 

Pretendemos aqui apresentar de forma bastante sucinta, como as formulações propostas por Elias e a 

categoria de Município Pedagógico podem nos auxiliar na interpretação histórica sobre a estruturação e 

expansão escolar do município de Piracicaba no início da Primeira República. Levando em consideração 

tanto às interações estabelecidas entre os níveis de governo estadual e municipal como às relações internas de 

poder no âmbito municipal. 

Município Pedagógico – algumas rápidas aproximações 

O papel formal dos municípios na educação está presente na legislação brasileira desde a lei geral de 15 de 

outubro de 1827, prevendo a existência de escolas nestas localidades, sendo que cabia às Províncias e 

posteriormente aos Estados a responsabilidade precípua pelas escolas primárias. A lei orgânica dos 

municípios brasileiros, de 1º de outubro de 1828, chamada de Regimento das câmaras Municipais do Império, 

discorre sobre a intervenção das vilas na educação, a partir das câmaras municipais, o que constituiu uma 

vitória do poder local. Contudo, essa mesma lei, submete a Câmara Municipal ao poder das Províncias e do 

Império, cerceando sua pretensa autonomia ao subescrever em seu Art. 24 que “as Câmaras são corporações 
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meramente administrativas e não exercerão jurisdição alguma contenciosa” (BRASIL, 1828). Somente a 

partir de meados da segunda metade do século XIX, aproximadamente na década de 1870, a instrução pública 

passou a fazer parte da pauta de discussão nacional. Isso se deu, dentre outros motivos, pela influência de 

teorias advindas da Europa e Estados Unidos, pela necessidade de mais pessoas para a prática política, pela 

preparação de mão de obra para as indústrias e a difusão de princípios ideológicos da República que estava 

por vir (Cf. GONÇALVES NETO; MAGALHÃES, 2015). A Constituição republicana, promulgada em 

1891, apresentou uma definição genérica em relação aos municípios no Art. 68, o qual determinou aos 

Estados assegurarem a autonomia dos municípios em tudo que fosse de seu “peculiar interesse”, constituindo-

se um mero dispositivo constitucional. A partir desse panorama é possível perceber que, até a proclamação da 

República, os municípios estiveram sob a tutela de outros níveis de poder. Contudo, alguns governos locais 

conquistaram poder econômico e político suficiente para adquirir certa autonomia, na área da educação, o que 

permitiu que esses municípios caminhassem para se tornarem pedagógicos, ao estabelecerem uma identidade 

própria de ensino (Cf. GONÇALVES NETO; MAGALHÃES, 2015). É lícito supor que alguns desses 

municípios localizavam-se no estado de São Paulo, à época um dos estados mais desenvolvidos 

economicamente e que faz a reforma do ensino já no início da década de 1890, ao criar escolas graduadas 

que, posteriormente, serviriam de modelo para as de outros estados da federação (Cf. SAVIANI, 2004). 

Muito embora, Souza nos alerta para o fato de que “embora a Constituição Estadual paulista promulgada em 

14 de julho de 1891 tenha ratificado os princípios liberais assegurando a máxima autonomia dos municípios, 

cabe interrogar o alcance e a efetividade da autonomia municipal no Estado de São Paulo” (SOUZA, 2015, p. 

102). Mas esta é uma questão que deixaremos para outro momento. 

Piracicaba no início do período republicano 

De acordo com os estudos realizados por Vieira, Nery e Aguiar (2015), ao final da segunda década do 

período republicano, o município de Piracicaba, situado no interior paulista, já despontava entre os mais 

representativos do estado, alcançando o expressivo número de algo em torno de 40 unidades escolares, 

deixando para trás outras importantes matrizes culturais como Santos, Campinas e Sorocaba (PERECIN, 

2009). Neste período, Piracicaba já apresentava um quadro sociopolítico bastante complexo, em medida 

justificado pelo crescente processo de urbanização iniciado em fins do século XIX e pelo recrudescimento do 

movimento republicano no interior paulista, motor das principais propostas de mudanças. É nesse contexto 

que o ideal de instrução se fortaleceu no estado de São Paulo orientado por concepções de mundo que 

buscavam definir novas condutas e hábitos em um discurso que articulava escolarização e civilização. “O 

processo de escolarização, então entendido como medida para propagar a instrução, uniu-se ao projeto de 
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modernização das cidades e passou a ser empreendido em escala significativa” (VIEIRA; NERY, AGUIAR, 

20015, p. 130). Aos poucos, a aristocracia rural vai cedendo lugar à constituição de um novo grupo social que 

a partir do final do século vai assumindo os destinos da Nação.  

No Brasil o período de transição entre os séculos XIX e XX foi marcado por várias medidas de intervenção 

no espaço público, com o objetivo de difundir no espaço da cidade a modernização que as elites reclamavam 

e que modificava as experiências dos citadinos. Juntamente com as melhorias nesse espaço público era 

necessário educar também as posturas, criando-se lugares disciplinares como asilos, bibliotecas públicas e 

principalmente escolas, e Piracicaba destacava-se entre os municípios de São Paulo (VIEIRA; NERY; 

AGUIAR, 2015). O ideal de instrução se fortalece orientado por concepções de mundo que buscam definir 

condutas e hábitos. Esse discurso que articula escolarização e civilização é visto como um discurso fundador 

do campo educacional e que “pretendem mostrar a centralidade da educação escolar e da instrução na 

constituição da civilidade e, mais tarde, da ordem e do progresso” (FARIA FILHO, 2003, p. 81-82).  

Relações de Poder no Município Pedagógico 

De acordo com Elias, para se compreender a relação indivíduo/sociedade deve-se pensar em termos de 

“relações e funções”, do mesmo modo que “não se pode compreender uma melodia examinando-se cada uma 

de suas notas separadamente, sem relação com as demais. Também sua estrutura não é outra coisa senão a 

das relações entre as diferentes notas” (ELIAS, 1994, p. 25). 

Para Elias (1994) dentro da teia social as relações de poder devem ser entendidas a partir das decisões 

individuais, contudo dependendo da sociedade e da fase em que ela se encontra as margens de poder 

individual variam em tipo e tamanho.  

E aquilo a que chamamos "poder" não passa, na verdade, de uma expressão um tanto rígida 

e indiferenciada para designar a extensão especial da margem individual de ação associada a 

certas posições sociais, expressão designativa de uma oportunidade social particularmente 

ampla de influenciar a auto-regulação e o destino de outras pessoas (ELIAS, 1994, p. 50).  

Ao se observar as características das relações de poder internas do município de Piracicaba no tocante à 

instrução, Honorato e Monarcha (2016) destacam que na segunda metade do século XIX houve 

transformações e tensões econômicas, políticas e sociais, que culminaram nos anos anteriores à República no 

poder público local contar com o apoio financeiro “de lideranças liberais e ilustradas que acreditavam na 

responsabilidade social, dentre elas camaristas, padres, vigários, ex-prefeitos, militares e bacharéis” (p.178). 

Era ainda um grupo pequeno perto da elite oligárquica agrária, contudo sua fonte de poder estava no fato de 

ser formado de pessoas letradas no meio de uma população com alta taxa de analfabetismo, ou seja, exerciam 
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uma ampla margem de ação e pertenciam a posições político/sociais de destaque: eram simpatizantes, 

dirigentes e/ou partidários do Partido Republicano Paulista. A institucionalização da educação pública estava 

marcada pela tensão de poder entre conservadores e liberais. 

Essa situação política de Piracicaba pode ser analisada dentro do que Elias (1994) identifica como 

movimentos de democracia e liberdade que despontavam em algumas sociedades, os quais eram resultado de 

uma disputa de força entre diferentes grupos funcionais, que têm como base instituições permanentes de 

controle social, aliadas a específicas funções sociais. As tensões específicas entre grupos diversos geram um 

impulso em direção a mudanças estruturais e consequentemente, transformam a continuidade histórica. As 

questões que envolvem as disputas sociais envolvem então, a ambiguidade entre uma ordem que atenda as 

necessidades e inclinações dos indivíduos e a cobrança feita a cada um pela manutenção da sociedade.     

Um dos fatos relevantes é entender não só a influência e interesses dos grupos dominantes locais, mas 

também compreender a ação/intenção dos indivíduos que mais se destacam na liderança desses grupos. E 

Piracicaba tinha uma forte representação republicana neste período com indivíduos que transitavam por 

diversas esferas de poder, tanto municipal, estadual como federal os quais investiam e defendiam a educação 

(PERECIN, 2009). 

Como nos diz Elias, o estudo deve considerar que o indivíduo e sociedade não podem ser entendidos sendo o 

primeiro um meio e o segundo um fim, e sim como uma relação entre a parte e o todo. Para compreender 

como isso se dava em Piracicaba, tomando-a como um município pedagógico é necessário entender o 

“arcabouço básico de funções interdependentes, cuja estrutura e padrão conferem a uma sociedade seu caráter 

específico” (ELIAS, 1993, p. 22); para compreender a extensão de poder das elites e a consequente ação dos 

indivíduos a elas pertencentes é preciso atentar para o fato de que mesmo os mais poderosos, fazem parte das 

inter-relações e teias sociais, ao representar uma função que só é mantida em relação a outras funções, dentro 

de uma estrutura e tensões próprias do contexto total; e para compreender estas inter-relações devemos antes 

considerar o tipo de configuração ou de representação social que regulam as sociedades. Estas estruturas 

sociais são responsáveis diretas pela compreensão que o indivíduo tem de si e do mundo e que por sua vez 

também são reguladas pela relação espaço-temporal que estabelece com o seu contexto.  

A outra questão relativa ao poder no Município Pedagógico decorre do vínculo de subordinação entre a 

administração local, representada pela Câmara Municipal, com o Estado, conforme a legislação já apontada 

no decorrer do texto (Cf. SOUZA, 2015). Apesar de estar sob a tutela do Estado, a Câmara de Piracicaba 

tinha prerrogativas legais quanto ao oferecimento da educação oferecida pelo governo estadual e demandas 
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da sociedade local por mais escolas, o que fez com que políticos e líderes se envolvessem com o tema, 

gerando um desenvolvimento da educação formal acima da média das outras cidades do estado.  

No que diz respeito às tensões dentro dos estados, Elias (1993) aponta que nelas estão presentes regras de 

conduta e sentimentos implantados pela sociedade, onde as aspirações têm as funções de mantimento do 

poder e status de participar de um grupo exclusivo, num processo onde, em geral, é interpelada a escalada de 

outros grupos. Em uma sociedade como a da época, são criados vínculos ininterruptos, os quais formam 

longas cadeias de atos que perpassam as relações locais, assim as relações dentro do Estado são formadas por 

elos de disputa de poder, que sempre resultará em uma hierarquia, a qual configura a superioridade de grupos 

específicos. Dessa forma, para compreender a relação entre a administração de Piracicaba e do estado de São 

Paulo será preciso observar as relações entre os grupos de poder em nível local, regional e nacional. 

 

Considerações Finais 

A categoria historiográfica Município Pedagógico no Brasil, pode ser representada por municípios que ao 

findar do Império e início da República investiram recursos próprios no desenvolvimento da educação local. 

Para tanto a administração municipal contava com o apoio das elites e tinha que lidar com os governos 

estaduais, aos quais estavam subordinados, ou seja, esse processo de expansão e propagação educacional 

envolvia relações de poder internas e com outros níveis de administrações nacionais. 

Dentro dessa perspectiva, o foco desse estudo, o município de Piracicaba, no estado de São Paulo, se 

destacou no tocante ao tema educação frente aos outros municípios do estado no período estudado. Piracicaba 

passa a adquirir um perfil urbano e personagens ligados aos ideais liberais republicanos começam a fazer 

parte da elite junto a conservadores. Os liberais entendiam que a educação era a base para que o Brasil 

pudesse caminhar para o progresso e desenvolver-se como nação, assim começaram a investir em educação e 

cobrar da Câmara Municipal iniciativas nesse sentido. A Câmara por sua vez, além de ser palco de disputa de 

poder entre conservadores e liberais, sofria pressão por demandas dos cidadãos e tinha que lidar com a 

relação de subordinação com representantes do estado.  

Diante desse panorama, a teoria de Norbert Elias de que é preciso atentar ao papel dos indivíduos dentro da 

perspectiva de entender os padrões dos interesses das elites e grupos políticos, nos auxilia na análise das 

situações de poder em que Piracicaba estava envolvida nesse período. É preciso considerar que a sociedade é 

uma esfera de rede de funções individuais, formada por leis, estruturas e regularidades. 
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Aspectos de uma relação de poder: famílias e educação infantil 
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Resumo 

Trata-se de parte de minha pesquisa de mestrado, cujo título é “Família e Educação Infantil: relações 

interdependentes”. Utilizamos como referencial as contribuições teóricas de Norbert Elias, mais 

especificamente os conceitos de interdependência e poder. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa 

que utilizou como método de coleta de dados o questionário e as entrevistas. Esse artigo 

problematiza o cotidiano relacional dessas duas instituições sociais, refletindo sobre, em que 

medida, a instituição formal se impõe como local privilegiado para o cuidado e educação das 

crianças pequenas, ocupando um lugar onde é possível estigmatizar, por uma série de fatores, os 

grupos familiares. 

Palavras chave: Educação infantil. Família. Poder. 

Resumen 

Se trata de una investigación de maestria, titulado "Familia y Educación de la Primera Infancia: 

relaciones de interdependencia." Para las referencias, se tratan de las aportaciones teóricas de 

Norbert Elias, específicamente los conceptos de interdependencia y relaciones del poder. Para esto, 

se trata de una investigación cualitativa con un método empírico utilizandose cuestionario y 

entrevistas. Este ensayo describe la vida cotidiana de relación de estas dos instituciones sociales, lo 

que refleja en la medida en que la institución formal se impone como un lugar privilegiado para el 

cuidado y la educación de los niños pequeños, que ocupa un lugar donde se puede estigmatizar, por 

una serie de informaciones, esencialmente por las diversas familia. 

Palabras clave: La educación de la primera infancia. Familia. Poder. 

 

Iniciamos esse artigo, perpassando brevemente por um dos relatos da pesquisa empírica, onde é possível se 

ter uma ideia de como se configura o cotidiano relacional entre as duas instituições sociais enfatizadas, 

família e centros de educação infantil. Ao fazermos contato pessoalmente com as instituições, lócus de nossa 

investigação, em visitas pré-agendadas, conversamos longamente com as coordenadoras, explicando os 

objetivos e os procedimentos metodológicos do trabalho. Enfatizamos, principalmente, que intencionávamos 

ouvir as famílias, na tentativa de problematizar o sentido que as mesmas atribuem à função das instituições de 

educação infantil, na formação e trajetória de seus filhos e filhas, bem como, teríamos que acessar os 

documentos internos que compõe a documentação da instituição, a saber, atas de reuniões de pais, Projeto 
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Político Pedagógico-PPP e Regimentos Internos. 

Percebemos certo incômodo por parte da coordenadora de uma das instituições quando relatou “já ter tido 

problemas com as mães” pelo motivo de ter assumido a coordenação do CEIM há pouco tempo, substituindo 

outra coordenação que respondia pela instituição desde sua inauguração e, já tinha conquistado muito 

prestígio junto à comunidade local, que a considerava a “profissional adequada” para a função. Essa nova 

coordenação foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED, e estava lutando para 

estabelecer-se na comunidade do CEIM, independente de ser moradora do bairro, como a coordenadora 

anterior. 

Partindo dessa narração inicial, destacamos sua importância para evidenciar elementos da relação de poder 

estabelecida entre os sujeitos envolvidos na investigação, quais sejam as duas instituições; família e Centro 

de Educação Infantil. 

O contexto que compõe tais relações é caracterizado por conflitos entre os indivíduos das duas instituições 

sociais. Recorremos à contribuição de Norbert Elias, refletindo sobre os meandros e pormenores imbricados 

nos modos e lugares ocupados pelas instituições na relação de poder que estabelecem entre si. 

No fragmento narrada no qual a coordenadora da instituição relata algumas dificuldades de aceitação 

encontradas na relação com as famílias, percebemos certa similaridade com o estudo de caso descrito por 

Elias (2000) no seu livro Estabelecidos e Outsiders
.
 No texto o autor apresenta o estudo de uma comunidade 

ficticiamente chamada de Winston Parva, onde dois grupos se relacionavam. Na experiência expressa por 

Elias os grupos foram descritos como pertencentes a mesma classe social, porém como uma característica 

que, naquele contexto, fazia toda a diferença, o tempo de residência na localidade e os conceitos de 

antiguidade. Mesmo sendo grupos interdependentes, o grupo de estabelecidos colocava-se como superior ao 

grupo de outsiders ou recém-chegados e usava de diversas estratégias para manter sua superioridade e 

“silenciar” o outro grupo considerado novo, ou recém-chegados. 

No caso da nossa investigação ao apontar o fato de não ser moradora do bairro e ter que estabelecer-se em um 

espaço, que já contava com alguém prestigiado pelo grupo local, as tensões foram inevitáveis. Algumas mães 

fizeram protesto exigindo a permanência da antiga coordenadora e sendo contrárias à mudança. No entanto, 

os protestos não tiveram efeito, uma vez que a SEMED manteve a sua posição e impôs a nova coordenação. 

De acordo com Elias (2000, p. 20), “[...] o uso da investigação de problemas igualmente encontráveis numa 

grande variedade de unidades sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração desses 

problemas com uma minúcia considerável- microscopicamente podemos dizer.” Assim sendo, no estudo de 
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caso em questão, foi possível esmiuçar os pormenores que compunham as relações entre os indivíduos de 

Parva tendo a possibilidade de entendê-los melhor e, a partir daquela realidade, ter uma visão mais ampla de 

como se configuram as relações em sociedades maiores e mais complexas. Isso nos leva a pensar, que ao 

discutirmos as relações cotidianas entre os indivíduos que compõem as instituições envolvidas, no caso da 

nossa pesquisa, teremos uma amostra, de como essas relações se configuram de forma mais ampla e em 

outros contextos. 

Em nossa investigação, foi possível perceber que a instituição de educação infantil dispõe de elementos de 

poder que a favorecem, porém as relações de carisma e estigma aparecem de forma velada, uma vez que o 

CEIM se coloca como local privilegiado para que ocorra, de forma “adequada”, as atividades de cuidados e 

educação das crianças. Fica implícito, em diversos momentos, que algumas famílias deixam de fazer ou não 

se envolvem de forma correta, do ponto de vista do CEIM, com a educação e os cuidados das suas crianças. 

Apontamos alguns fragmentos das entrevistas com as coordenadoras dos CEIMS que nos permitem 

compreender tais afirmações. Ao serem questionadas sobre a participação dos pais no cotidiano e as possíveis 

dificuldades que enfrentam, para que estes efetivamente sejam participativos, nos deram as seguintes 

respostas: 

Eles sempre falam que nunca tem tempo e agora no caso, do meu CEIM eu tenho muitas 

crianças que não tem pai, com muito registro de mães solteiras, sem nome de pai, ou pai 

preso também. Então é sempre a mãe ou avó que é responsável pela criança 

(COORDENADORA CÉLIA, 2014). 

[...] não são muito participativa não no centro de educação infantil. Aqui elas não participam 

muito, você tem que chamar, tem que sempre falar e pedir. Direto tem que estar 

comunicando a elas por que se você deixa, eles não têm muito essa preocupação com as 

crianças, não (COORDENADORA FÁTIMA, 2014). 

É possível verificar ao analisar as respostas, que a responsabilidade pela não participação no cotidiano do 

CEIM é atribuída à família, segundo a fala da coordenação, a instituição governamental se apresenta como 

um espaço em que os pais devem buscar uma aproximação, uma vez que seus filhos estão ali matriculados, a 

não aproximação pode acarretar o rótulo de “despreocupados com os filhos”. 

No entanto, pode ser um problema a forma de conceber a não participação das famílias como 

despreocupação, e há mais um agravante, o fato de atribuir a forma estrutural das famílias, como uma 

possível causa das dificuldades que fazem com que sejam menos presentes na vida institucionalizada de seus 

filhos. A família sempre está no status de ‘desestruturada
56
’. Ao se referir as famílias dessa maneira os 
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CEIMS passam uma concepção preconceituosa sobre a forma de organização dos grupos familiares, que 

terminam sendo estigmatizados por seus diferentes modelos na contemporaneidade. 

Em outro trecho da entrevista concedida por uma das coordenadoras temos: 

[...] mora só com as mães. Muitas vezes a mãe no final de semana deixa com a vó. Ela 

nunca fica com o filho, presente com o filho e ai o filho começa até... no centro de educação 

infantil a agressividade. Porque a criança qualquer coisa errada que acontece na casa, você 

já percebe no outro dia no CEIM. Você já percebe! A atitude dele já faz com que você fale: 

Alguma coisa está errada. A gente chama a mãe pra conversar e a mãe relata: _ Ah... é que 

essa noite meu esposo chegou bravo e xingando. Então você percebe o que aconteceu com a 

criança? (COORDENADORA FÁTIMA, 2014). 

Ao atribuir às mudanças de comportamento das crianças no CEIM, especialmente aos aspectos relacionados 

às atitudes agressivas da família, e o fato de terem problemas relacionais em casa é um indício dos modos 

como a instituição pensa à relação da criança com a instituição. Até certo ponto é possível que os problemas 

do ambiente doméstico reflita nas atitudes das crianças no CEIM. Porém é importante que isso não se torne 

uma visão generalizante e discriminadora, cristalizando uma prática preconceituosa com crianças e famílias. 

Mais uma vez fica implícita no depoimento da coordenadora, que a organização familiar, pode ser a origem 

dos comportamentos “ditos inadequados” no CEIM. Podemos inferir se a depoente não está estigmatizando o 

grupo familiar por não se apresentar como um “modelo idealizado” de família nuclear. Para Santos (2009) há 

uma concepção errônea de um modelo perfeito sem conflitos ou problemas relacionais, em detrimento às 

outras formas de organização familiar mais suscetível a problemas de toda ordem. 

Com relação ao “tempo”, as famílias enfrentam problemas, pois a rotina de trabalho ocasiona uma 

significativa dificuldade em administrar o tempo para estar com os filhos, tanto em casa, quanto no CEIM. 

Algumas veem as instituições de educação infantil, como uma extensão de suas casas e uma forma de as 

crianças serem atendidas em algumas necessidades que os familiares não têm condições de atender, 

especialmente relacionadas às trocas afetivas e aos cuidados. Tal fato desencadeia uma situação em que o 

CEIM se coloca numa posição que possibilita estigmatizar os grupos familiares, pois julga que, a falta de 

tempo dos pais ou responsáveis, os torna omissos na educação das crianças e, cada vez mais, a instituição de 

educação formal interfere no modo como estas são educadas em casa. 

As instituições se apresentam de forma aberta e motivadora à presença das famílias em seu cotidiano, porém 

os pais, de acordo com os CEIMS, não se preocupam em frequentar de forma mais próxima, envolvendo-se 

nas atividades pedagógicas. A falta de tempo, aliada à rotina pouco flexível, de ambas as partes, maximiza a 

distância existente entre as instituições e provocando tensão e esse “jogo de empurra” da responsabilidade. 

É possível pensar no conceito de tempo considerando as contribuições de Elias (1998) que o aponta como 
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algo que não é aprendido, mas sim que vai sendo assimilado pelos indivíduos desde crianças. Para (ELIAS, 

1998, p. 14) toda criança vai se familiarizando ao tempo como: 

[...] símbolo uma instituição social, cujo caráter coercitivo ela experimenta desde cedo. No 

decorrer de seus primeiros anos de vida, se ela não aprender a desenvolver um sistema de 

autodisciplina, conforme essa instituição, se não aprender a se portar e a modelar sua 

sensibilidade em função do tempo é muito difícil, senão impossível, desempenhar o papel de 

um adulto no seio desta sociedade. 

Elias se refere ao fato de que, desde o início da vida os indivíduos são impulsionados a adaptarem-se e a 

conterem seus impulsos em virtude do tempo. Assim sendo, é possível perceber que há uma estreita relação 

da familiaridade que os indivíduos vão estabelecendo com o tempo. Desse modo, a adaptação ao tempo se dá 

por meio de elementos de coerção externa, que ocasionam, por sua vez, mudanças de comportamento e, 

consequentemente o habitus
57

 social sofre alterações.  

Deste modo, as redes de interdependências estabelecidas entre os indivíduos, (pais e responsáveis pelas 

crianças), os força cada vez mais a se organizar fracionando o tempo, aparentemente cada vez menor, diante 

do número cada vez maior de atividades desempenhadas. A falta de tempo, no caso, não se caracteriza de 

forma opcional, já que é necessário que haja um tempo cada vez mais fracionado e com proporções maiores 

ou menores, a depender da importância atribuída as atividades a serem desempenhadas. 

O tempo, ou a falta de tempo, foi resposta recorrente para a maioria das pessoas entrevistadas. De fato, a 

organização da sociedade hoje, estrutura-se, sobretudo, de acordo com frações de tempo bem definidas e um 

exemplo está nos horários para entrada e saída do trabalho. O relógio hoje, conforme Elias (1998, p. 10) 

“torna-se indispensável a qualquer forma de vida social”. É possível que o tempo funcione para as famílias, 

como um poderoso elemento de coerção, uma vez que não é facultada às mesmas a opção de não irem, ou de 

chegarem atrasadas no emprego, por isso precisam obedecer e cumprir o tempo da instituição e o tempo do 

seu trabalho formal. 

Com relação à presença cotidiana, percebemos que alguns CEIMS oportunizam poucos momentos para 

participação das famílias e que a maior parte fica restrita às datas comemorativas, pois na maioria das vezes, 

algumas professoras não gostam da presença dos pais, principalmente dentro da sala de atividades, e 

acreditam que a instituição educacional deve estar aberta às famílias, mas com regras que limitam a sua 

participação. Segundo Henriques (2009) os pais devem ir à instituição, porém quando convidados e não no 

momento em que quiserem, nem diante de suas possibilidades de horários nas ocasiões em que não estão 
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trabalhando. Agindo desta forma fica evidente a distância que, em alguns casos, existe entre as duas 

instituições e pode terminar maximizando situações de conflito. 

Uma possibilidade de diminuição dos problemas existentes na relação entre CEIMS e família, de acordo com 

Tiriba (2001, p. 76) seria “[...] abrir os portões para os pais, especialmente nos momentos em que vem trazer 

e buscar os filhos, facilitando contato com os profissionais, possibilitando que tenham acesso a todos os 

espaços (salas, berçários, parques, pátios, refeitório, banheiros, corredores)”. 

A relação defendida por Tiriba (2001) está bem distante da realidade de grande parte das instituições de 

Educação Infantil. Os CEIMs que pesquisamos apresentam diferenças quanto à entrada dos pais. O CEIM 

Maria Auxiliadora
58

 mostra-se mais flexível com relação à entrada dos pais, enquanto que no CEIM 

Albertina, os pais devem deixar os filhos no portão, para que sejam acompanhados por um funcionário até a 

sala de atividades. 

Portanto, buscando diálogo com a teoria de Elias (1994) podemos inferir que as contradições existentes no 

cotidiano relacional entre as instituições pesquisadas estão em permanente diálogo e discussão, pois se o 

CEIM deixa de atender as crianças com o nível de qualidade esperada, a relação de poder passa a favorecer a 

família, que conta com subsídios legais e podem desencadear ações coercitivas sobre a instituição obrigando-

o a responder por eventuais falhas no modo de atendimento às crianças. Por outro lado as famílias sabem que 

o CEIM deve oferecer um atendimento qualitativo, entretanto, é necessário considerarmos que o conceito de 

qualidade pode ser relativo, a depender da concepção de educação infantil de cada família. 

Outro aspecto que gostaríamos de discutir, refere-se ao modo como o CEIM é organizado, 

fundamentalmente, sob regras, que normatizam seu funcionamento. Os horários de entrada e saída, a 

frequência assídua das crianças, reuniões e agendamentos burocráticos, são bons exemplos do poder exercido 

sobre a família como evidencia o fragmento abaixo da Ata n°1 (2006), de uma das instituições: “A 

coordenadora falou que se o pai ultrapassar trinta minutos para pegar a criança será levada ao Conselho 

Tutelar Ela pediu a compreensão de todos”. Observa-se que de certo modo, a regra relacionada ao horário, 

funciona como elemento de coerção para todo o grupo, uma vez que tal atitude pode causar represálias que 

podem desencadear problemas sérios para os pais, como é o caso da criança ser levada ao Conselho Tutelar
59

, 

caso não a busquem dentro do horário estabelecido, correm o risco de responder judicialmente por tal ação. 

Nesse aspecto, percebemos a interdependência conflituosa entre ambas as instituições; de um lado o CEIM 
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assentado em ameaças que, aparentemente, sobrepõem-se ao diálogo, e do outro lado, a família que precisa 

submeter-se a regra, caso contrário, à punição decorrente da desobediência. É importante considerar, que ao 

pensarmos nas relações de poder, outro aspecto importante é a possibilidade de perder a vaga da criança, 

diante da enorme quantidade de crianças que estão fora dos CEIMS e perder a vaga pode ser uma dura 

punição para as famílias que não se adequam as regras. 

Em geral as famílias que tem mais dificuldades com as crianças, são aquelas que têm maiores problemas 

sociais, e vivenciam um conjunto de dificuldades oriundas de desigualdades sociais dos grupos familiares 

mais pobres. Na situação descrita percebemos que, mais uma vez, embora não entendamos o poder nos 

extremos, a relação de poder se maximiza, porém, não na direção das famílias tendendo mais para a 

instituição educativa e seu conjunto de regras, normas e regulamentos instituídos. 

Constatamos que há uma tentativa constante da busca de equilíbrio nas relações entre os indivíduos que 

compõem as instituições investigadas. Para Elias (2012, p. 483) a sustentação de um indivíduo, enquanto um 

adulto, em sociedade, “[...] requer uma medida muito alta de previsão e contenção dos impulsos 

momentâneos para o alcance de objetivos e satisfações de longo prazo”. O sociólogo enfatiza o processo de 

individualização que coloca as pessoas em teias de interdependências, construídas por meio de relações que, 

em grande medida, podem desencadear mudanças nos comportamentos e nas atitudes dos indivíduos. 

Tais mudanças devem ser ponderadas, pois o controle dos impulsos e das emoções atenuam as relações de 

poder que uma exerce sobre a outra. Tais aspectos também podem explicar por que a interação entre o CEIM 

e a família é ora marcada pela cumplicidade, ora pelo conflito é, nesse sentido que justificamos o titulo de 

nosso artigo, as famílias quase sempre são silenciadas, se adequando as exigências do CEIM, que por sua vez, 

permanece num local privilegiado no exercício das relações de poder. 

Podemos concluir que as interações sociais são produtoras de relações de poder e como já apontado nesse 

artigo, a depender do lugar ocupado pelos agentes, a coerção exercida por essa relação pode ser avassaladora, 

ao ponto de um grupo estigmatizar o outro de tal forma que o silencia. Em alguma medida a “linguagem do 

silêncio” passa a ser um cômodo caminho para minimizar as tensões nas relações. A pesquisa desvelou que 

os grupos familiares preferem discursar sobre CEIMS abertos e disponíveis, mesmo não lhes sendo permitida 

a entrada nos espaços, raras as exceções em reuniões pré-agendadas. No entanto, neste artigo apresentamos 

um recorte com a voz de gestores e docentes, outros elementos poderão ser lidos no trabalho completo. 

 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   251 

Referências 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 

______. Lei n° 9394, de 20º de dezembro de 1996. Ministério da educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Brasília: Senado Federal 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: 

Senado Federal, 2009. 

CARVALHO, M do Carmo Brant. O lugar da Família na Política Social; In: A família contemporânea em debate. 

(Org.). CARVALHO, M do Carmo Brant. 3. ed. São Paulo: Ed. Cortez, 2000. 

DIAS, M. L. Vivendo em família: Relações de afeto e conflito, 2. ed. São Paulo: Moderna, 1992. 

ELIAS, Norbert. A civilização dos pais. Revista sociedade e Estado, v. 27, n. 3, set./dez. 2012. 

______. A sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

______. Estabelecidos e outsiders. Sociologia das relações de poder a partir das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

 

______. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2008. 

______. La Civilización de lós padres y otros ensayos. Traducción al castellano de Vera Weiler, profesora de La 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia: Grupo Editorial, 1998. 

______. O processo civilizador: Formação do Estado e Civilização. v. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: 1993. 

______. Processo civilizador: Uma história dos costumes. v. 1 Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1994. 

______. Sobre o Tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

FERREIRA, M. Eliana. Você parece criança. Os espaços de participação das crianças nas práticas educativas. 

Dourados: UFGD, 2012. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Trad. Sandra Regina Netz. 4. ed. Porto alegre: Aritmed, 2005. 

HENRIQUES, M. E. Oliveira. Relação creche família/ Uma visão Sociológica. Universidade do Minho. Junho, 2009. 

SANTOS, Reinaldo. O papel da família e da escola no processo contemporâneo de socialização primária: Uma reflexão 

sociológica sobre representações e expectativas institucionais. In: GOETTERT, D. Jones; SARAT, M. (Org.). Tempos e 

espaços civilizadores: Diálogos com Norbert Elias. Dourados: UFGD, 2009. 

TIRIBA, Lea. Pensando mais uma vez e reinventando as relações entre creche e família. In: Em defesa da educação 

infantil. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   252 

A abertura política e a propaganda brasileira: uma análise das peças 

publicitárias a partir da perspectiva eliasiana 
 

David A. Castro Netto
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o processo de transição para democracia no Brasil 

iniciado no ano de 1974 e finalizada em 1985, a “abertura lenta, gradual e segura”. Para 

compreender como o equilíbrio de forças foi reestabelecido, não sem refluxos, analisaremos 

algumas peças publicitárias que misturam apoio ao “projeto social” da abertura e crítica aos 

resultados econômicos. Os conceitos eliasianos e suas concepções a respeito do funcionamento da 

configuração social, as relações de poder e as interdependências entre setores sociais trazem uma 

contribuição fundamental para o entendimento deste processo na vida política brasileira. 

Palavras-chave: Abertura política. Propaganda. Equilíbrio instável de poder. 

 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the process of transition to democracy in Brazil started 

in 1974 and completed in 1985, the "slow opening, gradual and safe". To understand how the 

balance of power was re-established, not without backflow, we will analyze some advertisements 

that mix support to "social project" of openness and critical to economic results. Norbert Elias’s 

concepts and their conceptions of interaction of the social setting, power relations and 

interdependencies between social sectors bring a fundamental contribution to the understanding of 

this process in Brazilian political life. 

Keywords: Political openness. Advertising. Unstable balance of power. 
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Os estudos a respeito da ditadura militar brasileira (1964-1985) se diversificam nas mais diferentes áreas das 

Ciências Humanas, pelo menos, desde a década de 1970. Nosso objetivo neste texto é analisar o processo de 

transição, a abertura lenta gradual a segura, a partir das relações estabelecidas entre o grupo que representava 

o “núcleo duro” do poder, os militares, e um dos grupos que lhes davam sustentação política, os 

representantes dos interesses econômicos, tomando por base alguns conceitos elaborados por Norbert Elias.  

Em termos conjunturais, a ditadura pode ser vista como a escalada da concentração de poder, cujo ápice é 

atingido pelos chamados “Anos de Chumbo”, da edição do Ato Institucional n. 05 até o fim da Guerrilha do 

Araguaia
61

. Neste período é possível observar um forte desequilíbrio naquilo que Elias chama de equilíbrio 

instável do poder. Frente aos outros grupos, a caserna se vê cada vez mais, precisando de mais poder, para 

manter/combater seus aliados/oponentes. 

Nesse sentido, acreditamos que as peças publicitárias se apresentam como um local, cuja a observação pode 

demonstrar as maneiras pelas quais um dos grupos que mais se alinhou a ditadura se posicionou em diversos 

momentos. Em outras palavras, entendemos a publicidade como um espaço no qual podem ser veiculadas 

demandas da classe empresarial que, embora se mantivesse alinhada com as diretrizes políticas da ditadura, a 

partir de 1974, passou a ter algumas divergências com as diretrizes econômicas. 

As peças publicitárias foram reunidas a partir do periódico “Propaganda”. Voltado para o público oriundo das 

agências e profissionais da propaganda, ali veicularam, além dos anúncios, uma série de textos que 

procuraram ou alinhar-se com a ditadura, ou manter tal aliança. 

A possibilidade de fazer tal análise, passa pela forma na qual Norbert Elias teoriza o conceito de poder. Para 

o autor, o poder é sempre relacional, ou seja, nunca é exercido unilateralmente, ainda que pessoas ou grupos 

tenham um potencial de concentração de poder maior que outros.  

A partir desta afirmação, nos é possível compreender como, no interior do autoritarismo brasileiro, 

determinados grupos conseguem manter um diálogo crítico com o centro de poder, sem que sofra ataques 

constantes do aparato repressivo, enquanto outros, mais distantes do centro, convivem diariamente com a 

ameaça de serem fustigados pela repressão. 
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 Apontamos tais marcos tendo em vista seus impactos no desenvolvimento da sociedade. Sob os mais diversos 

ângulos, o AI-05 teve alguma influência. Nosso período é encerrado juntamente com o fim da Guerrilha do Araguaia, 

uma vez que, esta seria a última grande ação da esquerda revolucionária. A partir de tal evento, encaminha-se um 

processo, não sem refluxos, de desmonte do aparato repressivo. 
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Contudo, tal afirmação não deve obstruir o caráter heterogêneo da aplicação do poder. Isso significa dizer que 

mesmo indivíduos próximos ao centro, como o deputado Rubens Paiva
62

, sofreram a ação do aparato 

repressivo com a mesma crueldade que sofreu o metalúrgico Manuel Fiel Filho
63

. 

Desta maneira, o conceito de poder engendrado por Norbert Elias (1980, 143) possibilita uma observação 

mais plástica das possibilidades de análise da forma pela qual os indivíduos e grupos o instrumentalizam: 

[...] torna-se mais claro, porque é que o conceito de poder se transformou de um conceito de 

substância num conceito de relação. No seio das configurações mutáveis – que constituem o 

próprio centro do processo de configuração – há um equilíbrio flutuante e elástico e um 

equilíbrio de poder, que se move para diante e para trás, inclinando-se primeiro para um 

lado e depois para o outro. Este tipo de equilíbrio flutuante é uma característica estrutural do 

fluxo de cada configuração. 

É a partir destas afirmações do autor que podemos analisar, via propaganda, as formas pelas quais a classe 

empresarial se relacionou com a ditadura a partir da chamada abertura política. Depois de um longo tempo 

manifestando seu apoio irrestrito à ditadura, destacadamente os anos do chamado “milagre econômico 

brasileiro”, a classe empresarial vê seus canais de comunicação com a ditadura sendo paulatinamente 

fechados. 

A nova conjuntura do Brasil durante toda a década 1970 obrigou uma reorganização das forças políticas e a 

necessidade de uma nova realocação do poder. Segundo Alves (2005), a flexibilização do regime tinha como 

objetivo aliviar a tensão sociopolítica, criando algumas vias de acesso ao poder, mas, mantendo o aparato 

repressivo para ser usado de maneira seletiva. O objetivo de sua manutenção se daria mais a título de 

“prevenção” como queria Geisel. Essa flexibilização do regime ganhou o nome de “política de distensão”. 

O principal problema na corporação militar era estabelecer o controle do aparato repressivo. No decorrer da 

segunda metade dos anos 1970, praticamente toda a ação de guerrilha (urbana e rural) havia sido 

desmantelada, os militantes estavam presos, exilados, desaparecidos ou mortos. 

Segundo Kucinski (2001), a burguesia nacional e o capital estrangeiro rompem com os militares a partir de 

1974. Segundo o autor, a falência do modelo econômico, aliada à militarização da burocracia de Estado (um 

terço dos 360 mil altos cargos eram ocupados por militares, além da presidência das grandes empresas 
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 Em janeiro de 1971, Rubens Paiva foi levado de casa por agentes da repressão para prestar depoimentos no quartel da 

aeronáutica, na III zona. Desapareceu no mesmo dia e seu corpo nunca foi encontrado. Somente em 1996, a família 

conseguiu um atestado oficial da União confirmando sua morte em decorrência da violência da repressão. 
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 Manuel Fiel Filho era um metalúrgico que, confundindo pela repressão, foi morto pela repressão em 17 de janeiro de 

1976. A versão oficial de suicídio só foi desmentida em 1995, após longo processo judicial, a União foi condenada a 

indenizar a família pelo assassinato sob tortura. 
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nacionais, como a Petrobrás e a Vale do Rio Doce) criavam temores de que as políticas de contenção da crise 

colocadas em prática afetassem diretamente os negócios privados. 

A empreitada pela “desestatização da economia”, liderada por Eugenio Gudin, tinha, no fundo, o objetivo de 

abrir uma via de acesso ao poder, entretanto, essa via de acesso só poderia ser aberta se o regime se 

desmilitarizasse, promovendo maior participação de outras classes nas tomadas de decisão. Como salienta 

Maria Helena Moreira Alves: 

No período de 1976-1977, um grupo bem articulado de empresários passou a liderar 

indústrias fundamentais do setor privado nacional. Embora em muitos casos estivessem 

associados a empresas tanto multinacionais quanto estatais, estes empresários já não 

consideravam que um Estado altamente centralizado fosse essencial a seus interesses 

econômicos. Pelo contrário, começaram a constatar o isolamento do Estado e a ver-se a si 

mesmos como classe privada de pleno acesso ao aparato decisório do qual dependia sua 

sobrevivência econômica. [...] Decisões tomadas por burocratas isolados tinham às vezes 

efeitos desastrosos para a saúde econômica de uma empresa (2005). 

Embora as análises sejam corretas, é necessário ter em mente que não ocorreram mudanças abruptas na 

relação entre os empresários e a ditadura militar. Seus “porta-vozes”, as agências de propaganda, oscilam 

entre campanhas que mantém um diálogo com a ditadura e campanhas que atacam, mais ou menos 

diretamente, as políticas econômicas dos militares. 

A partir desta análise, que localizamos, em 1978, o lançamento da campanha publicitária “Movimento pela 

Livre Iniciativa”, que veiculou até 1988. Segundo seus idealizadores, o objetivo da campanha era ajudar em 

“prol da implantação e desenvolvimento da democracia em nosso país” (CORRÊA, 2008, p. 15), ainda 

envolvido no autoritarismo da ditadura militar. 

A organização da campanha contou com o apoio de todos os setores da mídia nacional (rádio, jornais e 

televisão), além do suporte de grande parte do empresariado brasileiro. Esse seria, ainda, a “contribuição que 

o setor da Propaganda deu em prol da implantação e desenvolvimento da democracia” (CORRÊA, 2008, 

p.12). 

As peças de propaganda eram a “parte visível” do movimento organizado pelo grupo de poder que sentia sua 

capacidade de interferência no processo cada vez mais sendo diminuída. Seu centro de ataque era, 

basicamente, o II Plano Nacional de Desenvolvimento, como reiterou Alves (2004), visto como deveras 

estatizante. Contra tal estado de coisas que o idealizador da campanha, Hector Brener, profere uma série de 

palestras, sempre demonstrando como a forte presença do Estado na economia era prejudicial ao bom 

desenvolvimento brasileiro. 
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Os pontos de pressão exercidos sob a ditadura produziram impacto importante no “cronograma” da abertura 

lenta, gradual e segura. A realocação do poder foi colocada em prática com o deslocamento da forma pela 

qual o poder era exercido. O AI-05, enquanto ato institucional, seria transformado num arcabouço jurídico 

legal e incorporado à constituição, ou seja, seria integrado na própria estrutura do Estado, dando uma 

legitimidade jurídica, que, em tese, teria como função manter o controle sobre toda a estrutura do SNI e de 

suas ramificações ao mesmo tempo em que manteria o Estado “vigilante”. 

O controle do aparato repressivo que deveria, a partir de então, ter como objetivo um uso seletivo e 

controlado representava uma maneira de diluir o poder, sem que o equilíbrio instável fosse totalmente 

deslocado para outras instâncias da configuração (como os movimentos sociais). O processo de abertura 

política teria então como uma de suas bases recuperar as interdependências ao mesmo tempo em que tal 

recuperação tivesse como resultados, basicamente: I) a manutenção do poder em torno da cúpula militar, ou, 

mantendo seu diferencial de poder elevado, frente ao aumento das pressões dos movimentos sociais surgidos 

no pós-1974; II) a manutenção da própria essência da configuração social brasileira, ou, no máximo uma 

reformulação que favorece o continuísmo autoritário (em termos sociais) e a construção de uma nova 

estrutura que favorecesse a continuidade da presença do capital estrangeiro no país; III) em termos políticos, 

deveria proporcionar uma nova organização das forças políticas “profissionais” em direção ao neoliberalismo 

na década de 1990 (nesse sentido, a formação do bloco denominado “Centrão”, tinha como objetivo 

fundamental organizar esse direcionamento). 

Dentro destes deslocamentos de poder, é que podemos compreender de que maneira campanhas como do 

Movimento Pela Livre Iniciativa conviveram com outras campanhas que sofreram os ataques da censura, 

como a propaganda dos jeans UsTop, intitulada “Ginga Brasil” (campanha que se alinhou diretamente aos 

conceitos de “povo brasileiro” mobilizados pela ditadura). Tais exemplos demonstram que entender o poder e 

as relações de maneira relacional e em desequilíbrio pode nos permitir compreender o convívio entre atitudes 

diferentes. 

Estas diferenças é que impossibilitam a previsibilidade da evolução dos processos sociais com base nas ações 

individuais. Assim, Geisel e Golbery, embora tivessem planejado a forma como a abertura deveria ocorrer, 

não tinham controle sobre todo o processo e, muito menos, sobre os integrantes. Como afirma o próprio Elias 

(1980, p. 177): 

Isto explica porque é que uma investigação evolutiva efectuada retrospectivamente pode 

muitas vezes demonstrar com alto grau de certeza que uma configuração teve de surgir de 

certa configuração anterior, ou mesmo de um tipo determinado de séries sequenciais de 

configurações, mas não afirma que as configurações anteriores tivessem necessariamente 
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que se transformar nas que lhe são subsequentes. Assim, quando se estuda a alteração da 

configuracional, é útil termos presente a ideia chave de que toda configuração relativamente 

complexa, relativamente diferenciada e altamente integrada deve ser precedida e deve surgir 

de configurações relativamente menos complexas, menos diferenciadas e menos integradas. 

Sem qualquer referência ao fluxo de configurações que as produziu, será impossível 

compreender e explicar a interdependência de todas as posições de uma configuração num 

dado momento, ou a disposição das pessoas cujas relações directas, socialmente reguladas, 

dão significado a estas posições. 

O Movimento Nacional Pela Livre Iniciativa teve, claramente, uma organização institucional a partir dos 

órgãos de classe em parceria com os meios de comunicação. Entretanto, outras iniciativas pontuais das 

próprias agências de propaganda demonstravam a necessidade de se repensar o modelo político/econômico, 

tendo em vista a corrosão da economia com o agravamento da crise de 1974. 

Um destes exemplos foi o anúncio veiculado pela agência nordestina DM9. Em 1983, após receber a primeira 

premiação internacional, o Leão de Cannes, a agência veicula uma peça de propaganda, na qual afirma que o 

“leão” da DM9 irá morrer devido às más condições de vida no nordeste brasileiro. Como afirmam no 

anúncio: “Enquanto na Nicarágua continua a confusão, no Nordeste falta água, falta pão, falta tudo. Quase 

tudo, promessa não falta não. Essa jorra em profusão”. 

Estes dois exemplos são apenas alguns dos tantos possíveis no universo da produção de campanhas 

publicitárias. Como ressaltamos, esse movimento não foi linear. Outras campanhas, por vezes, da mesma 

agência, tinham por objetivo prestar algum tipo de apoio ao momento político e social vivido no Brasil. 

Neste sentido, campanhas organizadas por grandes agências do mercado brasileiro, tais como: Almap, 

GFMPROPEG, Norton Propaganda S/A, Mauro Salles Publicidade S.A, tinham declaradamente o objetivo de 

ou (re)estabelecer a proximidade entre os empresários e a ditadura ou, em termos políticos, fortalecer a 

aliança em torno do projeto de abertura lenta, gradual e segura. 

Nesse sentido é que são veiculadas peças publicitárias que, em termos econômicos, demonstram que a crise é 

no, fundo, uma ótima oportunidade para novos negócios (Mauro Salles Propaganda S.A), ou da necessidade 

de se continuar acreditando no futuro afinal, “quem semeia confiança, colhe progresso”, como queria a 

paulista Norton Propaganda. 

Acreditamos que esses deslocamentos no discurso fazem parte do jogo no qual as agências de propaganda 

representam apenas uma pequena parte. Assim, é necessário pressionar o núcleo de poder para que algumas 

aberturas sejam criadas para o reestabelecimento do diálogo e o posterior redirecionamento da economia. Ao 

mesmo tempo, era necessário que este diálogo ocorresse nos marcos mais ou menos elásticos impostos pela 
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ditadura, evitando assim, o rompimento não apenas com a ditadura, mas com a perda do controle do próprio 

processo político como um todo. 

Longe de ter pretendido atender todos os requisitos teórico/metodológico, este texto teve por objetivo 

apresentar alguns caminhos possíveis para a utilização dos conceitos de Norbert Elias para o estudo do 

período da abertura política brasileira. Analisar tal período a partir de conceitos como equilíbrio instável de 

poder e dinâmica das configurações, acreditamos ser possível entender melhor o movimento constante da 

sociedade brasileira num período histórico marcado pelo autoritarismo e pela barbárie. 

É necessário ressaltar ainda que nossas fontes abarcam apenas um pequeno ponto na constelação que são as 

sociedades e as duas diversas dinâmicas sociais. Acreditamos que o produto final das agências, as peças de 

propaganda, a partir desta perspectiva eliasiana, apresenta todo um conjunto de relações que envolvem tanto 

questões puramente econômicas (conquistar as contas de propaganda do Estado), quanto uma questão 

ideológica (alinhamento dos donos das agências para com os ideais da ditadura). 

Nosso objetivo principal foi apresentar o movimento de um setor social que esteve ao lado da ditadura 

durante todo o período de sua existência, porém, não sem refluxos, contradições, aproximações e 

distanciamentos. Esta perspectiva nos possibilita revisitar o interior do complexo político da ditadura militar 

brasileira, para além da relação entre militares de um lado e sociedade civil de outro. Revelar as negociações 

e disputas de poder internas ajuda na compreensão do movimento da própria proposta de abertura “lenta, 

gradual e segura”, ou seja, se por um lado ela não seguiu a risca a proposta de Golbery e Geisel, por outro, 

também não escapou totalmente ao seu controle. Esse delicado movimento pode ser explicado pela 

composição das forças que se organizaram próximas ao poder, quanto daquelas que se organizaram na sua 

margem, sem que, com isso, cada uma delas perca seu potencial de ação. 
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A processualidade de uma política cooperativa na formação de estudantes 

surdos no Ensino Superior
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Resumo: Temos como objetivo analisar a rede de interdependência na qual uma estudante surda 

encontrava-se envolvida no processo de formação no nível superior. Em termos teórico-

metodológicos, buscamos aporte nos pressupostos da Sociologia Figuracional, especificamente os 

conceitos de figuração, interdependência e a noção do conceito de indivíduo elaborado por Norbert 

Elias. No desenvolvimento deste estudo, percebemos que à medida que ocorreu a democratização do 

acesso e permanência do Ensino Superior brasileiro, indivíduos surdos passaram a integrar as 

figurações nesse nível de ensino. Essa dinâmica nos instiga a refletir sobre processos de 

escolarização de estudantes surdos, especialmente no Ensino Superior. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Surdos. Norbert Elias. 

Abstract: We have to analyze the interdependence of network in which a deaf student found himself 

involved in the training process at the top level. In theoretical and methodological terms, we seek input on the 

assumptions of Figurational Sociology, specifically the concepts of figuration, interdependence and the 

notion of individual concept developed by Norbert Elias. In development this study, we realized that occurred 

as the democratization of access and permanence of the Brazilian higher education, deaf individuals have 

joined the figurations this level of education. This dynamic entices us to reflect on schooling processes of 

deaf students, especially in higher education. 

Keywords: Higher Education. Deaf. Norbert Elias. 
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Introdução 

Neste texto, temos como objetivo analisar a rede de interdependência na qual uma estudante surda 

encontrava-se envolvida no processo de formação no nível superior, bem como as atitudes de cooperação 

entre estudantes ouvintes e uma estudante surda em uma turma de nível superior.  

No delineamento desta produção, em termos teórico-metodológicos, nos debruçamos em aspectos dos 

pressupostos da Sociologia Figuracional elaborada por Norbert Elias, especificamente nos conceitos de 

figuração e interdependência e a noção do conceito de indivíduo. Nessa direção, entendemos a partir do autor 

que nas sociedades os indivíduos, sejam eles ouvintes ou surdos, têm procurado diferentes maneiras de se 

legitimarem e estabelecerem modos de se relacionarem e de conduzirem uns aos outros.  Assim, no curso da 

vida, passamos a resistir às tensões oriundas de formações sociais que, em algumas ocasiões, visam 

fragmentar o conceito de humanidade. O conceito de figuração nos oferece condições para que pensemos em 

pessoas tanto como indivíduos quanto como sociedades. Desse modo, podemos entender que esse conceito 

objetiva o afrouxamento do discurso e a superação da dicotomia entre indivíduo e sociedade. 

Assim, na esteira eliasiana, neste ensaio propomos analisar a rede de interdependência na qual uma estudante 

surda encontra-se envolvida no processo de formação no nível superior que se dá na medida em que 

assimilamos que a estudante surda ou os estudantes ouvintes são, metaforicamente falando, como fios que ao 

se relacionarem com outros tantos, tecem figurações diversas.  

Como procedimentos metodológicos, em um primeiro momento, utilizamos a análise documental. Dessa 

maneira, recorremos aos estudos de Costa Junior (2015), de Speller (2010) e de Cunha (2007) para 

compreender a dinâmica da ampliação do acesso e permanência no Ensino Superior brasileiro. No segundo 

momento, nos debruçamos nos dados estatísticos para analisar a trajetória de matrículas de surdos de 2000 à 

2014 (LACERDA E MARTINS, 2013).  Por fim, por meio do diário de campo, analisamos as atitudes de 

cooperação entre os indivíduos da turma de Pedagogia da Ufes nos períodos de 2014/2 e 2015/1. 

Justificamos a junção desses procedimentos por acreditarmos, em Elias (2000), que essas ações de modo 

isolado, talvez não esclareçam a processualidade de uma política cooperativa na formação de estudantes 

surdos no Ensino Superior.  

Consideramos que a partir da sociodinâmica que visou a ampliação do acesso e permanência no nível 

superior, indivíduos surdos e ouvintes passaram a compor as figurações desses espaços formativos. Desse 

modo, pontuamos que tensões fortes ou brandas passam a delinear as conduções dos indivíduos dessas redes 

de interdependências.  
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O indivíduo surdo a partir da perspectiva eliasiana 

A partir de Elias (2014), entendemos que, em decorrência das concepções sociológicas tradicionais, quando 

falamos de indivíduo, colocamos uma barreira invisível nos contextos nos quais esses estão inseridos e as 

figurações que os compõem. Os conceitos de família ou escola e configurações como a universidade, a 

indústria ou o Estado apontam para grupos de seres humanos interdependentes. Assim, ao exercitarmos nosso 

pensamento na tentativa de analisar as redes de interdependências nas quais a estudante surda encontrava-se 

envolvida no processo de formação no Ensino Superior, optamos, apesar de não ser uma tarefa fácil, em 

distanciarmo-nos dessas concepções sociológicas tradicionais, pois “[...] A sociedade [...] é muitas vezes 

colocada em oposição ao indivíduo” (ELIAS, 2014, p.13). Entretanto, esquecem que ela, a sociedade, 

também é formada inteiramente por indivíduos, sejam eles ouvintes ou surdos. 

Para Elias (2014), o conceito de indivíduo é um dos mais confusos tanto em sociologia quanto também no 

pensamento cotidiano. A causa pode estar relacionada à impressão e à associação do indivíduo a um adulto 

isolado e a um adulto que não foi criança. Na perspectiva eliasiana, o conceito de indivíduo está associado a 

todas as fases e mutações as quais o ser humano está envolvido, por exemplo, “[...] nascem, têm de ser 

alimentados, protegidos durante largo tempo pelos pais ou por outros adultos, crescem lentamente, passam a 

cuidar de si próprios nesta ou naquela posição social, podem casar e ter filhos e, finalmente morrem” 

(ELIAS, 2014, p.128-129), ou seja, é processual e em constante movimento, segundo Elias (2014) podemos 

afirmar que o indivíduo é o próprio processo. 

Assim, continuamos a exercitar nosso pensamento e convidamos Lopes (2007) para o diálogo. Na perspectiva 

dessa autora, propomos olhar o indivíduo surdo com outra significação que não da deficiência, e sim da 

diferença cultural. Nessa direção, apesar de existirem diferenças culturais, os surdos, antes de qualquer 

significação, são indivíduos e estão inseridos nas redes de interdependências humanas desde o nascimento 

(ELIAS, 2014). 

A variabilidade de significações para o indivíduo surdo dependerá da relação das seguintes palavras: cultura, 

comunicação e significado (LOPES, 2007). Destarte, entendemos que essas significações dependerão 

fundamentalmente das relações de interdependências as quais os indivíduos surdos e ouvintes estarão 

figurados (ELIAS, 2001; 2006; 2011; 2014). Significações se darão nas relações que os indivíduos adotarão 

tanto em comunidades grandes quanto pequenas. Desse modo, as funções estabelecidas e assumidas pelos 

indivíduos surdos ou ouvintes nessas relações é que ditarão os rumos, apropriações de conhecimento e 

significações para os símbolos e invenções que nos colocam à prova em toda nossa caminhada e convívio em 

sociedade. 
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Assim, na esteira de Elias (2014), admitimos que a formação de estudantes surdos pode ocorrer, também, em 

figurações compostas por indivíduos ouvintes. Nessa direção, propomos analisar a rede de interdependência 

na qual uma estudante surda encontra-se envolvida no processo de formação no nível superior. Para tanto, na 

próxima seção, chamamos atenção para a sociodinâmica que ocorreu no Ensino Superior brasileiro que 

contribuiu para a ampliação do acesso, da permanência e da formação de estudantes surdos nesse nível de 

ensino. 

Expansão do Ensino Superior no Brasil 

Percebemos, nos estudos de Speller (2010), que, historicamente, a sociedade brasileira tem buscado pela 

organização de universidades democráticas, onde se promovam “[...] o desenvolvimento de competências 

para uma cidadania e participação democráticas, [...] políticas para a igualdade de oportunidades e [...] 

redução da desigualdade” (MASSCHELEIN, 2014, p. 81). 

Segundo Costa Junior (2015), o crescimento das universidades, bem como da ampliação do acesso não 

ocorreu de modo isolado. De fato, esse movimento aconteceu no delineamento das interpenetrações políticas 

e sociais dos contextos nacionais e internacionais.  

Nessa direção, compreendemos que as dinâmicas que ocorriam no contexto do Ensino Superior não estavam 

distanciadas, em outras proporções, das que ocorriam no ensino comum. Nesse sentido, gostaríamos de 

destacar o aumento do número de vagas que ocorreu em meados da década de 1990. Este fato, em grande 

medida contribuiu para o avanço das discussões em torno do Ensino Superior brasileiro e, por conseguinte, 

fez pressões pelo aumento do número de vagas nas IES. Vale ressaltar que, com base nas estatísticas do INEP 

(1998a), no ano de 1998 um número próximo de 1,5 milhão de alunos matriculados no ensino comum 

concluíram o Ensino Médio, esse número era próximo dos 2 milhões de matrículas do Ensino Superior em 

todo território nacional daquele mesmo ano (COSTA JUNIOR, 2015). 

Em paralelo, aos movimentos de democratização do acesso e a permanência no Ensino Superior, emergia no 

contexto brasileiro, outras tensões que visavam a inserção dos indivíduos, em especial os surdos ou com 

deficiência auditiva, que historicamente foram marginalizados nas figurações mais amplas da sociedade. De 

fato, ao observarmos o gráfico a seguir, inferimos que essas ações direcionadas para as IES, também, podem 

ter dinamizado o crescente aumento do fluxo de matrículas de estudantes surdos ou com deficiência auditiva 

no nível superior em todo o território nacional. 
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                                Fonte: LACERDA E MARTINS (2013).   

Esses dados nos possibilitam pensar, com base em Elias (2011; 2014), que, a partir do momento em que os 

indivíduos de diferentes estratos e grupos sociais acessam a universidade brasileira, novas tensões emergem e 

passam a “conduzir” as redes de interdependências que esses indivíduos constituem. Outros dilemas e 

desafios são colocados em pauta no cotidiano da sala de aula no Ensino Superior. No diálogo, uma prática 

relacional das mais significativas para a constituição do indivíduo e da sociedade, percebemos que as ações 

não são individuais; são, sim, desdobramentos das diferentes experiências vividas nas figurações que 

constituímos com os outros (ELIAS, 2000; 2010; 2011; 2014).  

Entendemos, assim, que os aspectos relacionados às línguas, como todas as competências sociais, passam a 

ser entendidos na prática pelos alunos por meio da aprendizagem e da relação em um grupo em que o sujeito 

é produzido. Isto posto, emerge a autorregulação nas relações, que independe da cooperação entre os alunos. 

De certa maneira, tanto a aluna surda quanto os alunos ouvintes constroem processos de 

assimilação/apropriação sustentando a imanência dessa figuração social específica. 

Elias (2011, p. 114-115) afirma: “[...] A língua é uma das manifestações mais acessíveis do que consideramos 

como caráter nacional [...] esse caráter peculiar e típico é refinado em contato com certas formações sociais”. 

Dessa maneira, entendemos que, com o acesso da estudante surda na turma de Pedagogia da Ufes, os 

estudantes ouvintes vivenciaram certo redimensionamento de tensões na rede de interdependência da turma.  

A partir do exposto, propomos no fluxo deste ensaio, analisar as atitudes de cooperação entre estudantes 

ouvintes e uma estudante surda matriculados em uma turma de Pedagogia da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Paulatinamente, abordaremos, também, elementos que mobilizaram essas atitudes de 

cooperação entre os estudantes.  

A modelação de uma política cooperativa a partir da matrícula de uma estudante surda 
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Parece-nos importante destacarmos o sentido de cooperação que nos referimos em nosso estudo, dessa 

maneira, destacamos a significação atribuída por Sennett (2012, p.15), sendo assim, para o conceito de 

cooperação entendemos    

[...] como uma troca em que as partes se beneficiam. Esse comportamento é imediatamente 

identificável [...] em crianças construindo um castelo de areia ou em homens e mulheres 

juntando sacos de areia para impedir uma inundação. Imediatamente identificável porque o 

apoio recíproco está nos genes de todos os animais sociais; eles cooperam para conseguir o 

que não podem alcançar sozinhos. 

Nessa direção, observamos, que os indivíduos que compunham a turma de Pedagogia 2014/2 da UFES, 

adotavam ações e conduções que objetivam a diminuição das diferenças. Em muitas situações esse processo 

foi desencadeado por algumas conduções dos próprios professores. Por exemplo, em uma aula da disciplina 

de POEB,  

[...] o professor aguardou a aluna olhar para ele, para então, continuar sua explicação sobre 

as teorias de Locke, Hobbes e Rousseau. Uma das alunas que estava sentada ao lado da 

aluna surda, observou que a mesma anotava o texto que o professor havia acabado de 

escrever no quadro branco, assim, informou ao professor e, concomitantemente, cutucou a 

aluna surda e apontou para o professor (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 2014). 

Dessa maneira, entendemos, que a “simples” ação do professor em aguardar a aluna surda olhar para ele, para 

que então, retomasse sua explicação sobre o conteúdo da aula, contribuiu para que uma aluna ouvinte 

modelasse seu comportamento e a partir de então se esforçasse em cooperar para que a aluna surda também 

tivesse a mesma oportunidade que os demais alunos em assistir, por meio da tradução em Língua Brasileira 

de Sinais - Libras, as explicações e elucidações sobre os autores e suas teorias.  

Dessa maneira, na dinâmica de ensinar e de aprender desta turma, observamos a adoção de comportamentos 

que foram tanto oriundas da prática, que é uma experiência individual, quanto de ensaios, que são 

experiências coletivas. Entretanto, existe uma característica comum a essas duas experiências. De modo 

análogo, na esteira de Sennett (2012), entendemos, que ambas devem percorrer todo o contexto de uma aula. 

Praticando sozinho, em seu planejamento e durante a aula, o professor, caminha diversas vezes para que os 

conteúdos e seu processo comunicativo sejam perfeitamente absorvidos. Já no ensaio, com os demais 

indivíduos figurados na turma, emerge a modelação de hábitos a uma consciência comum a todos que serão 

adotados para garantir o fluxo da formação de nível superior de todos os estudantes.      

Práticas e ensaios não emergem do marco zero, mas nas relações entre indivíduos. Em se tratando da 

formação de estudantes surdos no Ensino Superior, esse processo demanda um trabalho coletivo que precisa 

ser aglutinado em um período de tempo relativamente curto. Durante a formação de nível superior existem 

ensaios sociais que demandam uma troca entre estranhos. Assim, entendemos que  
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[...] O desafio da comunicação com estranhos acentua a busca de detalhes específicos, já que 

são poucas as horas a serem passadas no trabalho conjunto. Uma possível solução para este 

problema está no estabelecimento de rituais móveis (SENNETT, 2012, p. 29). 

Desse modo, entendemos que ocorreu na turma uma espécie de acortesamento no comportamento dos 

indivíduos que compõem essa rede de interdependência. Elias (2011), reiteradamente destaca, que é preciso 

ter claro que ao observar o comportamento e as atitudes dos seres humanos, em diferentes épocas e 

sociedades é fundamental levarmos em conta, que as maneiras e comportamentos adotados pelas pessoas e 

grupos resultam de um condicionamento e padrão social no qual esses indivíduos estão imersos desde o 

nascimento. Esse padrão social, alcançou legitimidade lentamente, num fluxo contínuo (e histórico) marcado 

por tensões que passaram 

[...] a impor uma regulação altamente diferenciada a todos os impulsos emocionais, à 

conduta do homem na sua totalidade. [...] As pressões que atuam sobre o indivíduo tendem a 

produzir uma transformação de toda a economia das paixões e afetos rumo a uma regulação 

mais contínua, estável e uniforme dos mesmos, em todas as áreas de conduta, em todos os 

setores de sua vida (ELIAS, 1993, p. 202). 

Percebemos, que os estudantes buscavam alterar suas maneiras e comportamentos durante a formação, de 

modo que uns e outros passaram a buscar um engajamento ativo dando forma às atividades cooperativas. 

Dessa maneira, observamos que com o passar dos dias, com efeito da reciprocidade de uns com os outros, 

emergia um compromisso social que passou a transformar “[...] a competência técnica em experiência 

sociável” (SENNETT, 2012, p. 82). Aumentava, gradativamente, a coação exercida por uma pessoa sobre a 

outra e, nesse processo, a exigência de “bom comportamento” era colocada mais enfaticamente. Ao se 

“modelarem” com “aquilo que consideravam importante”, os estudantes estreitavam suas relações. 

Considerações Finais 

No desenvolvimento deste ensaio, preocupamo-nos em analisar a rede de interdependência na qual uma 

estudante surda encontrava-se envolvida no processo de formação no Ensino Superior com estudantes 

ouvintes. Caminhamos no intuito de demonstrar que a entrada de estudantes menos favorecidos da sociedade 

brasileira, e em especial os surdos, nas figurações estabelecidas do Ensino Superior, contribuiu para que 

emergissem tensões e mudanças muito específicas nas redes de interdependências desses espaços. 

Percebemos, durante a pesquisa, que a cooperação entre os estudantes se expressou, concomitantemente, às 

demandas e necessidades de alcançarem a formação de nível superior. De fato, a partir da matrícula de uma 

estudante surda, emergiu naquela turma a necessidade de criar outros modos de atuação docente, 

desenvolvendo-se estratégias didáticas que possibilitassem a comunicação entre os estudantes.  
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Desse modo, entendemos que estamos diante de uma grande tensão em nosso presente. Na condição de 

sujeitos de direito, os estudantes surdos buscam diferentes cursos no Ensino Superior e não apenas os cursos 

ministrados diretamente na Libras, como é o caso do Letras – Libras. Por outro lado, vale considerar que 

vivenciamos tensões específicas no campo teórico com desdobramentos na legitimação das políticas 

educacionais.  

Recentemente, ganhou notoriedade as explicações que defendem o contato dos indivíduos surdos com outros 

surdos como dispositivo fundamental no processo formativo e educativo desse sujeito. A partir da Sociologia 

Figuracional, encontramos aspectos que tensionam essas explicações e também oferecem condições para 

refletirmos sobre outros aspectos e questões que permeiam a escolarização de estudantes surdos, em especial 

em nível superior. Por exemplo, a produção de uma política de cooperação nos termos de Sennett (2012) nos 

parece possível nas figurações constituídas por surdos e ouvintes. Essa política de cooperação vivifica a 

linguagem e o pensamento humano, tornando-os elementos flexíveis e passíveis de permanente reinvenção. 

Em outras palavras, acreditamos que estudantes surdos e ouvintes, além de poderem aprender, devem 

aprender, isso é uma condição humana. Ambos possuem habilidades naturais para adquirirem conhecimentos 

por toda vida. A habilidade de falar/escrever e compreender é um exemplo disso (ELIAS, 2009). 
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Militância educacional e política: a figuração de paschoal lemme no “club 

de cultura moderna” 

 

Dra. Cristiane Fernanda Xavier
66

 

Paschoal Lemme (1904-1997) foi um importante educador brasileiro cujo envolvimento nas lutas 

pela educação dos trabalhadores faz dele uma referência na história da educação de adultos. No 

decorrer do processo social, as figurações de Lemme se combinaram e convergiram para tornar o 

apreço aos valores igualitários, à democracia, à liberdade de pensamento e aos princípios da 

moderna pedagogia em enunciados que compuseram o seu ideário de uma sociedade republicana. 

Nasceu e cresceu em ambiente familiar de orientação espírita; o que significava naquela época, ter 

sido educado sob a ordem da razão e da ciência em detrimento do preceito religioso. Na vida 

profissional foi defensor da escola pública, democrática e laica. Identificado com as ideias 

marxistas, passou a reconhecer a existência de uma íntima relação entre as desigualdades sociais e 

as desigualdades educacionais. Ao se aproximar da militância comunista, assumiu definitivamente a 

convicção de que qualquer aspiração emancipatória não poderia dissociar a educação da ordem 

social mais ampla. Nesse percurso, tornou-se um educador de esquerda e intelectual antifascista. 

Nas suas redes de interdependência, Lemme procurou ser um destacado membro e desse modo 

participar do “carisma do grupo”. Presente entre aqueles que se consideravam a vanguarda da 

intelectualidade carioca em relação aos grupos que consideravam arcaicos e conservadores, como os 

católicos e os integralistas, em 1934, Lemme e um grupo de educadores e intelectuais brasileiros 

fundou o “Club de Cultura Moderna” - organização ligada à Aliança Nacional Libertadora (ANL) e 

que cuja ação culminou na Revolta Comunista de 1935. Conforme seus fundadores, a criação do 

“Club de Cultura Moderna” decorreu da necessidade de “levar conhecimento às massas, ávida de 

instrução” e de “elevar o nível cultural da população”, mas no âmbito das lutas antifascismo, a 

Agremiação atuou como órgão de divulgação das ideias marxistas e em prol do socialismo. Tendo 

como referência o modelo de figuração “estabelecidos-outsiders”, tal como proposto por Norbert 

Elias, este trabalho objetiva analisar a dinâmica das lutas travadas entre comunistas, integralistas, 

católicos e o Governo, evidenciando as relações de Paschoal Lemme em interdependência com 

outras pessoas e grupos nas atividades do “Club de Cultura Moderna”. Para tanto, utilizo como 

fontes impressos de época e a obra de Lemme publicada nas suas Memórias. 

Palavras-chave: Paschoal Lemme. “Club de Cultura Moderna”. Figuração. 

 

MILITANCY EDUCATIONAL AND POLICY: THE FIGURATION FRON PASCHOAL 

LEMME ON THE "MODERN CULTURE CLUB" 

 

Paschoal Lemme (1904-1997) was an important brazilian educator whose involvement in the 

struggle for workers' education makes it a reference in the history of adult education. In course of 
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social process, the figurations Lemme were combined and converged to make the appreciation to the 

egalitarian values, democracy, freedom of thought and the principles of modern pedagogy in 

statements that made up his ideal of a republican society. Was born and raised at a family spiritistic; 

which meant back then, to have been educated under the order from reason and science to the 

detriment of religious precept. In professional life defended the public school, democratic and 

without religion. Identified with marxist ideas, started to recognize the existence of an intimate 

relationship between social inequalities and educational inequalities. As he approached the 

communist militancy, he became convinced that any emancipatory aspiration could not have 

dissociate the education of the broader social order. In this trajectory, he became an left educator 

and antifascist intellectual. In its interdependence networks, Lemme sought to be a prominent 

member and thereby participate in the "charism of the group". Present among those who considered 

themselves the vanguard of the city intellectuality in relation to groups that they considered archaic 

and conservative, as catholics and integralists, in 1934, Paschoal Lemme and a group of educators 

and brazilian intellectuals, founded the "Modern Culture Club" - an organization linked to the 

National Liberation Alliance and whose action culminated in the Communist Uprising of 1935. 

According to its founders, the creation of "Modern Culture Club" it arose from the need "provide 

knowledge to the masses, instruction greedy" and "raise the cultural level of the population," but in 

the context of anti-fascism fights, the Association served as organ dissemination of marxist ideas 

and in favor of socialism. Based on the model of figuration "established-outsiders", as proposed by 

Norbert Elias, this work aims to analyze the dynamics of the fights between communists, catholics, 

integralists and the government, highlighting the Paschoal Lemme relationships in interdependence 

with other people and groups in the activities of this Society. As references, works by Lemme 

published in his Memories were used and newspapers from that time. 

keywords: Paschoal Lemme. “Modern Culture Club”. Figuration. 

 

 

De acordo com o sociólogo Norbert Elias, nas relações sociais de todos os tipos, indivíduos e grupos lutam 

pela sua preservação identitária; isto é, lutam pela preservação da distinção, do prestígio e do reconhecimento 

em relação aos demais. A capacidade de promover e perpetuar a coesão entre os indivíduos de um grupo 

desempenha um papel fundamental nessa luta e a sua disposição conforma-se numa figuração “estabelecidos-

outsiders” (ELIAS; SCOTSON, 2000).  

A figuração “estabelecidos-outsiders” demonstra que há um conjunto de estratégias de coesão pelas quais um 

grupo estabelecido lança mão para reservar aos seus membros posições sociais com potencial de poder mais 

elevado e excluir dessas posições os membros dos outros grupos. Um grupo estabelecido constrói para a si 

uma “imagem de nós” carregada de valores dissipados como os maiores e melhores em relação aos valores do 

grupo outsider. Alimentam a crença na sua superioridade e cerram fileiras para preservar essa condição. Para 

tanto, o grupo estabelecido lança mão de todo um aparato simbólico, material e legal ao seu alcance para 

inibir, envergonhar, censurar, humilhar e estigmatizar o grupo outsider. A utilização de referenciais elogiosos 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   271 

ou depreciativos abarca um amplo repertório de possiblidades, dentre os quais: gênero, atividade profissional, 

formação, geração, classe social, crença religiosa, ascendência. Podem ser instituídos de maneira silenciosa, 

oculta no cotidiano das relações grupais, ou assumir formas declaradas de embate. O que importa para o 

grupo estabelecido é manter a “imagem de nós” desembaraçada e superiormente distinta em relação à 

reputação negativa “dos outros”.  

Fundada numa lógica instável, ainda que a relação de forças seja favorável aos grupos estabelecidos, tal 

equilíbrio não é capaz de suprimir todas as expressões de protesto. Dessa maneira, tendo como referência o 

modelo de figuração “estabelecidos-outsiders”, o presente trabalho
67

 objetiva analisar a dinâmica das lutas 

travadas entre comunistas, integralistas, católicos e o Governo, evidenciando as relações de Paschoal Lemme 

em interdependência com outras pessoas e grupos a partir das atividades do “Club de Cultura Moderna”. 

Paschoal Lemme foi um importante educador brasileiro cujo envolvimento nas lutas pela educação dos 

trabalhadores faz dele uma referência na história da educação de adultos. No decorrer do processo social, as 

figurações de Lemme se combinaram e convergiram para tornar o apreço aos valores igualitários, à 

democracia, à liberdade de pensamento e aos princípios da moderna pedagogia em enunciados que 

compuseram o seu ideário de uma sociedade republicana. Nasceu e cresceu na cidade do Rio de Janeiro, 

numa família de orientação espírita; o que significava naquela época, ter sido educado sob a ordem da razão e 

da ciência em detrimento do preceito religioso. Na vida profissional foi defensor da escola pública, 

democrática e laica. Identificado com as ideias marxistas, passou a reconhecer a existência de uma íntima 

relação entre as desigualdades sociais e as desigualdades educacionais. Ao se aproximar da militância 

comunista, assumiu definitivamente a convicção de que qualquer aspiração emancipatória não poderia 

dissociar a educação da ordem social mais ampla. Nas suas redes de interdependência, Paschoal Lemme 

procurou ser um destacado membro e desse modo participar do “carisma do grupo”. E como tal esteve entre 

aqueles que se consideravam a vanguarda da intelectualidade carioca em relação aos grupos que 

consideravam arcaicos e conservadores, como os católicos e os integralistas. Por vezes, o “grupo de Lemme” 

valeu-se da condição de estabelecido que desfrutava na Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal 

para instituir e ocupar lugares de enunciação passíveis de colocar ideias e projetos em circulação, como foi o 

caso da fundação do “Club de Cultura Moderna”, em 1934 (LEMME, 2004, v. 1, 2). 

                                                 
67

 O detalhamento da discussão apresentada neste texto consta na minha pesquisa de doutorado “Sociologia de um 

educador- Paschoal Lemme e a educação de adultos”, defendida em julho do corrente ano. Nesta investigação busquei 

compreender a figuração formada pelo educador em interdependência com outras pessoas no processo de sua militância 

e produção intelectual em prol da educação de adultos tendo como fundamento teórico o modelo de análise 

desenvolvido por Norbert Elias, mais especificamente na sua obra “Mozart - sociologia de um gênio” (ELIAS, 1995). 
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Ocorre que, por essa época ideologias entram em disputa na Europa diante da ameaça fascista. Enquanto isso, 

no Brasil, uma parte representativa de educadores e intelectuais estava envolvida na discussão política 

relativa à necessidade de tornar efetivamente pública a educação e quanto ao estabelecimento da escola nos 

preceitos escolanovistas
68

. A partir de 1934, este debate radicalizou extremamente as divergências entre as 

duas principais posições ideológicas em confronto no terreno educacional em função da inclusão do ensino 

religioso no texto da Constituição Federal, de frequência facultativa, nas escolas públicas. De um lado, a dos 

partidários da escola pública, única, obrigatória, gratuita e laica, e de outro, a corrente dirigida pela Igreja 

Católica. 

No plano político, a cena brasileira também atravessava um momento conturbado. Rodrigo Patto Sá Motta 

(2002) afirma que em 1934 o Governo Vargas já se encontrava desgastado. Uma série de greves eclodiu no 

País e a fragilidade do sistema partidário nacional contribuiu para a continuidade do poder oligárquico 

regional. Nesse contexto, a normalidade institucional, decorrente da promulgação da Constituição de 1934, 

veio acompanhada do crescimento das atividades de grupos situados à esquerda ou à direita do espectro. A 

partir de então, comunistas e integralistas
69

 viram suas organizações aumentarem, ao mesmo tempo em que se 

engalfinhavam. O Rio de Janeiro tornou-se palco de cenas de grande violência. A militância política radical 

foi estimulada e uma série de campanhas contra o fascismo foi desencadeada. 

O Governo via com preocupação esses acontecimentos, sobretudo, porque pretendia frear a ação do Partido 

Comunista. Embora houvesse desconfiança em relação aos integralistas, o aumento da presença comunista 

nas Forças Armadas, e de modo particular, no Exército teria sido a preocupação mais acentuada. Diante dessa 

preocupação, acionou a Lei de Segurança Nacional
70

 contra a ANL
71
. Por esta ação “a ANL foi declarada 

ilegal em 12 de julho de 1935 e todas as suas representações e escritórios foram fechados” (MOTTA, 2002: 

182). 

                                                 
68

 Ideário baseado na constituição de um sistema de educação em bases nacionais, na defesa da escola pública, 

democrática e de qualidade, de um ensino laico e a afirmação do papel do Estado na condução do processo de 

construção da nação em contraposição aos interesses da Igreja na disputa pelo controle da educação; tal qual como 

expresso no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932 (XAVIER, 2004). 
69

 Aglutinados sob o lema "Deus, Pátria e Família”, a Ação Integralista Brasileira (AIB) - movimento nacional de 

orientação fascista, fundado em 1932, por Plinio Salgado – “se propôs a combater o liberalismo, o socialismo, o 

capitalismo internacional e as sociedades secretas vinculadas ao judaísmo e à maçonaria” (TRINDADE, 2001: 2.811).  
70

 Tida como instrumento limitador das garantias individuais e do regime democrático, a Lei de Segurança Nacional, 

conhecida como “Lei Monstro”, foi promulgada em 4 de Abril de 1935. “Em setembro de 1936, sua aplicação foi 

reforçada com a criação do Tribunal de Segurança Nacional. Após a queda da ditadura do Estado Novo em 1945, a Lei 

de Segurança Nacional foi mantida nas Constituições brasileiras que se sucederam”. (Anos de incerteza – 1930-1937- 

Lei de Segurança Nacional). Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-

37/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional. Acessado em 11/02/2015. 
71

 Organização política de âmbito nacional de estreitas relações com o comunismo, fundada em 1935. Sua plataforma 

incluía o combate ao “fascismo, ao imperialismo, ao latifúndio e à miséria” (MOTTA, 2002). 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional
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Embora a ANL tivesse sido fundada oficialmente em 1935, na esfera das lutas antifascistas várias associações 

de intelectuais, dentre as quais, o “Club de Cultura Moderna”, já estavam em funcionamento no ano de 1934. 

De acordo com seus fundadores, a constituição do “Club” decorreu da necessidade de “levar conhecimento às 

massas, ávida de instrução” e de “elevar o nível cultural da população” (Jornal do Brasil, 28/11/1934: 11).  

Das atividades do “Club” consta a montagem de uma biblioteca pública, edição da revista Movimento, 

realização de cursos, conferências, festivais artísticos e exposições de arte social. Os cursos promovidos 

eram, em geral, de economia política, geografia econômica, literatura nacional, educação “scientifica” e 

história das lutas sociais no Brasil. Encabeçados pelo estudo objetivo das questões de economia política “que 

representam as bases científicas da revolução social”, estes cursos compunham a estrutura para a fundação, 

pelo próprio “Club”, de uma universidade popular. No entanto, o projeto da universidade popular não se 

concretizou em decorrência da repressão instalada no País, a partir de meados de 1935.  

As exposições de arte social e os festivais artísticos tinham como eixo norteador a apresentação de obras que 

retratassem o trabalho humano, urbano e rural, seus sofrimentos, misérias, lutas e aspirações. A arte, por esse 

eixo, deveria revelar a realidade social e como tal configurar-se em dado científico de investigação tal qual a 

estatística e os inquéritos. Nesse sentido, o espírito social da arte consistiria em “estabelecer premissas para a 

revolução”; isto é, “em descobrir atrás do conhecimento da realidade contraditória as vias de 

desenvolvimento da transformação revolucionária" (Movimento, 1935, n. 03: 24). Além das potencialidades 

revolucionárias da arte, havia o entendimento de que acesso à cultura atuaria em prol das transformações 

sociais necessárias ao socialismo. Por isso, era preciso estendê-la às massas trabalhadoras. 

O “Club de Cultura Moderna” tinha ainda como objetivo contrapor-se ao espírito místico e a fé religiosa. 

Além do empenho em divulgar o desenvolvimento da educação na União Soviética, o “Club” também lançou 

mão da experiência soviética para balizar o debate sobre o ensino religioso. Com base nessa referência, o 

ensino religioso era tido como um obstáculo ao coletivismo e à análise realista da vista. “Em nossa opinião, a 

preocupação religiosa choca-se com o desenvolvimento do ponto de vista realista da vida; aumenta a 

introspecção do individuo, enfraquecendo toda a sua psico-estabilidade, substituindo a análise crítica do meio 

pela fé”. Nessa perspectiva, tratava-se de um “aspecto cardeal a ser combatido” (Movimento. n. 03, 1935: 07). 

Dentre as conferências promovidas pelo “Club”, cito a proferida por Henri Wallon. Psicólogo francês 

bastante conhecido no meio educacional brasileiro, Wallon foi uma personalidade científica com destacada 
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atividade política
72
. Conforme registro da revista Movimento, na conferência “Psicologia e organização do 

trabalho”, Wallon criticou a aplicação dos princípios tayloristas nos países capitalistas e as consequências da 

racionalização técnica para o proletariado (Movimento. n. 03, 1935: 23-24). 

O “Club de Cultura Moderna” também apoiou a realização de outros eventos, como foi o caso do I Congresso 

da Juventude Estudantil, Proletária e Popular do Brasil. Como expressão do clima de tensão e embate em 

curso naquele período, o apoio ao Congresso rendeu represálias àquela Associação. A polícia chegou a 

impedir Edgar Sussekind de Mendonça, amigo de Paschoal Lemme e um dos membros do “Club”, de se 

encontrar com os estudantes na sede do Partido Socialista do Brasil para uma atividade preparatória do 

Congresso. Nessa ocasião, Sussekind de Mendonça foi revistado e interrogado pela polícia. Os estudantes e 

operários que participariam da reunião foram espancados e se refugiaram na sede da ANL. Em nota que se 

seguia à notícia do ocorrido, o “Club”, registrou o seu protesto acusando de “arbitrário o ato de violência 

diante daquela iniciativa de elevar o nível material e cultural dos jovens” (A Manhã, 23/06/1935: 03). 

À época do seu funcionamento o “Club” veio a público, por meio de Manifesto- Pela cultura e pela liberdade 

- Manifesto do Club de Cultura Moderna a todos os intellectuaes do Brasil- convocar cientistas, escritores, 

artistas e jornalistas a se juntarem à população na luta “pela cultura e pela liberdade”. Além do seu caráter 

antifascista, o “Manifesto do Club de Cultura Moderna” funcionou ainda como uma demonstração pública de 

apoio e de propaganda da ANL (A Manhã, 12/07/1935: 02). 

Em síntese, além dos aspectos relativos à cultura e a educação, o “Club de Cultura Moderna” combatia os 

males da religião e do integralismo na mesma medida que apresentava a revolução socialista como o caminho 

para o triunfo da razão, da ciência e do progresso. 

A figuração de Paschoal Lemme no “Club de Cultura Moderna” permite afirmar que as relações de amizade e 

de apoio entre ele, Edgar Sussekind de Mendonça e Armanda Álvaro Alberto
73

, desenvolvidas ao longo do 

movimento de renovação pedagógica, foram seladas no contexto da luta antifascista. Compartilharam ideias e 

posições no âmbito da militância política em sintonia com a esquerda, inclusive a comunista. A relação entre 

                                                 
72

 De acordo com Mauro Ceruti (1987) além de referenciar-se nos pressupostos do materialismo dialético no 

desenvolvimento das suas pesquisas, Wallon participou do Comitê de Vigilância de Intelectuais Antifascistas (CVIA), 

foi líder da Frente Nacional Universitária na luta antinazista e membro do Partido Comunista Francês. 
73

 Casada com Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto era, assim como o marido, simpática ao Partido 

Comunista. De acordo com Ana Chrystina Venancio Mignot (2010) “sua postura marxista e de Edgar era pública”. 

Intensificou sua ação política a partir de 1934, lutou contra o integralismo fazendo parte da Frente única Antifascista e 

filiando-se à ANL. “Em 1961, recebeu na Associação Brasileira de Educação (ABE), homenagem de Paschoal Lemme, 

consagrando-a como a ‘Montessori brasileira’ por ocasião do aniversário de 40 anos da sua escola” (MIGNOT, 2010: 

161). Além de fundar a Escola Proletária do Meriti, em 1923, a educadora participou da criação da ABE, em 1924. Nos 

anos de 1930, fundou e presidiu a União Feminina do Brasil, atuando na luta pelos direitos femininos.  
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eles também guardava afinidade no que se refere à identidade social dos intelectuais antifascistas. Vindos da 

burguesia, eles representavam a pequena parcela dos brasileiros que teve acesso à educação numa época em 

que o analfabetismo atingia grande parte da população. Segundo Hobsbawm (1987) eram, em geral, oriundos 

de grupos sociais cuja educação superior para os filhos era tida como pressuposto. No caso das mulheres 

intelectuais, estas “eram de esquerda quase por definição, já que a direita era hostil à emancipação das 

mulheres e porque, em geral, as famílias dispostas a dar às filhas uma educação intelectual pertenciam à ala 

liberal ou ‘progressista’ da burguesia”. Diz também que em grupos sociais como os judeus, ascendência de 

Sussekind de Mendonça, “entre os quais existia uma forte tradição de amor pelos estudos e uma experiência 

direta da discriminação”, o número de intelectuais de esquerda era superior à média dos intelectuais de 

esquerda de outras origens (HOBSBAWM, 1987: 275).  

Juntos, esses três educadores e intelectuais antifascistas também estiveram empenhados em defender os 

preceitos da “moderna pedagogia” e a instrução das massas. Além do que, as relações de Paschoal Lemme e 

Armanda Álvaro com o espiritismo e a ascendência judaica de Sussekind de Mendonça podem ter 

contribuído para estreitar os laços de solidariedade entre eles. Nesse sentido, no contexto das suas figurações, 

compartilharam de um inimigo comum - o clero. De um lado porque, segundo Clarice Nunes (2001), o 

movimento de renovação pedagógica tornou a questão do ensino religioso uma das mais sérias divergências 

evidenciadas pela implantação dos ideais da Escola Nova no Distrito Federal. De outro, porque judeus e 

espíritas, simpáticos dos preceitos científicos e contrários à religião de Estado e à superstição, também 

defendiam o ensino público e laico. 

Por certo, o fato de os três terem sido presos pelo Tribunal de Segurança Nacional, no contexto dos 

desdobramentos da Revolta Comunista, não fora obra do acaso. Paschoal Lemme, Edgar Sussekind de 

Mendonça e Armanda Álvaro Alberto atuaram junto à esquerda marxista num tempo em que o comunismo 

estava sendo fortemente combatido pelo Governo, por integralistas e pelos católicos. Tido como ameaça à 

ordem, aos fundamentos básicos do catolicismo, à tradição e ao Estado nacional, o comunismo teve sua 

imagem amplamente associada à ideia de traição, doença, barbárie, caos
74

. Nessa campanha anticomunista 

                                                 
74

 Um exemplo da propaganda anticomunista era a associação dos judeus ao comunismo. Sobre esta associação, 

Everardo Backeuser, importante liderança católica no período, assim se pronunciou: “Ora, o communismo, pelas suas 

próprias declarações e pela sua prática na Russia, é um partido que não está em pé de igualdade com nenhum outro. 

Inscrevendo em seu programa o principio de que, vencedor, esmagará, impedindo-as, todas as outras opiniões, elle 

próprio se transfere para fóra do campo do liberalismo, elle próprio se proclama fóra da lei. Como fóra da lei, deve, pois, 

ser tratado. Assim o faz Hitler. E fez muito bem. (...) Hitler, em Berlim, é a muralha da Civilização tradicional contra a 

utopia sangrenta de Lenine. Hitler está se sacrificando em holocausto de Bem Estar do Universo. (...) O incidente 

judaico já está explicado. Os judeus têm sido os principaes agentes do communismo. Lenine e Rosa Luxemburgo eram 
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participavam diferentes grupos sociais que se mesclavam sob os argumentos em defesa do catolicismo, do 

nacionalismo e do liberalismo para os quais, “o célebre lema integralista ‘Deus, Pátria e Família’ constitui-se 

numa referência interessante, pois representava a junção de diferentes ênfases anticomunistas” (MOTTA, 

2002: 45). 

Em 1935, com a posse de Francisco Campos na Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal em 

substituição a Anísio Teixeira, Nunes (2001) afirma que “os católicos invadiram o governo municipal”. De 

acordo com a autora, Alceu Amoroso Lima, cônego Olímpio de Mello, padre Hélder Câmara são alguns dos 

representantes da Igreja Católica que passaram a figurar na cena educacional, assumindo cargos diretivos.  

Já em 1937, a imprensa noticiou a ação de Francisco Campos, então Ministro da Justiça, objetivando impedir 

a infiltração do comunismo nas escolas. Por esta ação, os acervos das bibliotecas escolares deveriam ser 

inventariados a fim de “expurgar todas aquelas que tenham por finalidade directa ou indirecta a propaganda 

de idéias comunistas ou contrárias à formação de uma mentalidade nacional forte”. Além disso, o “dia letivo 

deveria ter inicio com preleções curtas, porém incisivas, contra as idéias comunistas” (Correio da Manhã, 

23/10/1937: 14). 

 Desse modo, a aliança de Francisco Campos com a Igreja, tecida desde os anos de 1931, se 

consolidou em nível nacional. De acordo com Maria Célia Marcondes de Moraes (1992), o empenho de 

Francisco Campos pelo ensino religioso nas escolas públicas teria ainda outros desdobramentos. Ele 

contribuiria para alcançar os objetivos instrumentais de adesão ao Estado Novo. Além disso, Francisco 

Campos considerava a importância dos valores religiosos como parte integrante e essencial da educação 

porque comungava com o grupo católico do repúdio aos princípios liberais e ao comunismo. 

Tendo em conta os fundamentos que conformam a figuração “estabelecidos-outsiders”, foi possível 

compreender as motivações que mobilizaram alguns educadores e intelectuais na fundação do “Club de 

Cultura Moderna”. Sob a bandeira da luta antifascista, também foi possível apreender alguns elementos do 

aparato ideológico e simbólico utilizado pela esquerda marxista para promover e perpetuar a coesão entre os 

indivíduos aglutinados naquela Agremiação. Da mesma maneira verificou-se algumas das estratégias 

utilizadas pelo Governo, por católicos e por integralistas para preservar suas posições sociais e potenciais de 

poder mais elevado em relação aos comunistas. 

Embora fechado após o Governo ter acionado a Lei de Segurança Nacional contra a ANL, a curta existência 

do “Club do Cultura Moderna” é exemplar de como um grupo outsider pode se lançar em protesto contra 

                                                                                                                                                                   
judeus. O governo soviético é de judeus, como judeus foram os elementos esquerdistas que governaram, nos primeiros 

annos, a Republica Allemã” (Hitler, barreira ao comunismo. Diário Carioca, 26/04/1933: 05). 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   277 

grupos estabelecidos, tensionando a balança de distribuição de poder. Por sua vez, as figurações de Paschoal 

Lemme demonstram que ele seguiu atuante em outros espaços e contextos. Engajado, defendeu as suas 

posições sempre que teve a oportunidade e, em outras ocasiões, ele próprio articulou as conveniências 

necessárias à exposição das suas ideias e projetos. Todas essas outras histórias, no entanto, não cabem no 

presente trabalho. 
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Resumo 

O uso do esporte como ferramenta de promoção do desenvolvimento humano tem sido problematizado a 

partir de diferentes leituras no campo da política social. Este artigo discute o desenvolvimento das ações de 

inclusão social por meio do esporte a partir de uma leitura sobre o movimento de globalização do esporte. A 

partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria dos Jogos Competitivos de Norbert Elias, busca-se 

evidenciar os tensionamentos presentes dentro dessa figuração a partir da síntese dos desafios enfrentados no 

tocante ao financiamento e à avaliação das iniciativas a nível local. 

Palavras-chaves: Esporte para o Desenvolvimento. Políticas Públicas. Teoria dos Jogos 

Competitivos. 

Abstract 

The use of sport for human development has been questioned from different perspectives in the field of social 

policy. This article discusses the development of initiatives for social inclusion through sport from a reading 

of the sport globalization movement. From the theoretical and methodological assumptions of the Theory of 

Competitive Games, it seeks to highlight the tensions present within this figuration from the synthesis of the 

challenges regarding to funding and evaluation of initiatives at local level. 

Keywords: Sport for Development. Public policy. Theory of Competitive Games. 
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No período em que os contornos básicos da sociologia moderna se estabeleceram o esporte não era 

considerado um tema relevante para a discussão de problemas sociais. O pouco interesse se justificava a 

partir do entendimento de que o esporte “não constituía nem uma propriedade básica nem universal do 

sistema social” (ELIAS; DUNNING, 1985, p.15). O deslocamento do esporte da margem para o centro dos 

interesses na sociedade passou a produzir um tipo de cultura que extrapolou os espaços tradicionais de prática 

esportiva, materializando-se o surgimento de novas estruturas, padrões e diferentes usos, apropriações e 

formas que vêm constituindo as diferentes práticas esportivas (STEENBERGEN, 2001). É no bojo dessas 

mudanças que esporte passa a ser reconhecido como um fenômeno polissêmico, passível de análises a partir 

de diferentes disciplinas acadêmicas. 

No campo da política social contemporânea, por exemplo, o debate que se estabelece é marcado pelo conflito 

ideológico e a polarização no que diz respeito às interpretações sobre o bem estar social e ao papel do Estado 

na promoção de políticas sociais. Nesse cenário, as perspectivas sobre o esporte também passam a evidenciar 

as disputas entre os que defendem o direito e o acesso à prática esportiva como bem estar social e aqueles que 

defendem o uso do esporte para o bem estar social (SPAAIJ, 2014). 

Desde o século XIX, o esporte se fez presente no escopo das políticas sociais de caráter militar e higienista 

em alguns países europeus, nos movimentos de recreação racional (KIDD, 2008) e na criação de 

organizações esportivas que visavam o desenvolvimento sócio-moral da juventude, como a Associação Cristã 

de Moços (SAAVEDRA, 2009). A partir da crítica às políticas de bem estar social, gradativamente, 

observou-se um reforço da perspectiva instrumental na oferta e na promoção da prática esportiva para a 

população pelas políticas governamentais. A busca por resultados sociais mais amplos passou então a 

permear as proposições envolvendo a promoção da prática esportiva, buscando com isso desde o aumento do 

capital social e a diminuição da violência e da desigualdade até a reestruturação socioeconômica. Esse 

rearranjo da orientação das políticas sociais aponta para um contexto onde o esporte passa a ser pensado e 

utilizado como um veículo para as políticas sociais orientadas para a promoção da inclusão social 

(COALTER, 2007; BLOYCE; SMITH, 2010). 

Para Kidd (2008, p. 1) essas mudanças constituem os contornos do que ele interpreta como um novo 

movimento social, o “[...] esporte para o desenvolvimento”, a partir dos reflexos nas práticas dentro do 

contexto esportivo em escala global a partir do final da década de 90. Este contexto, ou figuração, tem várias 

dimensões - estruturais, institucionais, ideológicas e culturais. Ele é composto de vários grupos-chave, 

incluindo orgãos estatais, empresas transnacionais, agências não-governamentais e organizações esportivas. 

Em termos de ações, os projetos sociais esportivos destacam-se enquanto estratégias de intervenção que 
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convergem os interesses, reividicações e preocupações dos diferentes grupos que apóiam o movimento do 

esporte para a mudança social. No que se refere às perspectivas teóricas fundamentadoras, a abordagem da 

Terceira Via e a do Desenvolvimento Social ocupam papel de destaque (COALTER, 2007; SPAAIJ, 2014). 

Giddens (2007) define a Terceira Via como uma prática política de reestruturação das doutrinas esquerdistas 

em contrapartida à polarização do pensamento político entre as vias socialistas e neoliberais pós Segunda 

Guerra Mundial. Essa abordagem defende a mistura entre as ações do setor público e privado, de forma 

sinergética. Portanto, centra-se na colaboração por meio de parcerias público-privadas, havendo uma 

tendência em se fomentar iniciativas de criação e distribuição do investimento social a partir do trabalho 

conjunto do Estado com agências comerciais, voluntárias e informais. De fato, o termo "parceria" tornou-se 

um chavão da perspectiva de Terceira Via e é entendido como um modo de convergir todos os interesses 

comuns e resolver os clássicos problemas de implementação de programas (HILL, 2003). 

Indo em direção semelhante, a perspectiva do Desenvolvimento Social caracteriza-se pela busca por 

integração do bem-estar social e do desenvolvimento econômico através do uso eficaz da política econômica. 

Por meio da promoção de estratégias de investimento social que incentivam a participação na economia 

produtiva, os agentes do setor de desenvolvimento social procuram argumentar que o bem-estar social não é 

contrário ao progresso econômico, mas que os dois são interdependentes (MIDGLEY, 2009). Parte-se do 

entendimento de que a participação econômica é o principal meio pelo qual as pessoas podem satisfazer suas 

demandas sociais; logo, o investimento público deveria buscar garantir que as pessoas tivessem habilidades, 

conhecimentos, recursos e oportunidades para participar efetivamente no mundo produtivo, em particular, 

através do reforço do capital humano e social a nível individual e comunitário (WOOLCOCK; NARAYAN, 

2000). 

Desde o começo do segundo milênio a perspectiva do Desenvolvimento Social tem sido cada vez mais 

proeminente no movimento do esporte para o desenvolvimento nas nações menos favorecidas do hemisfério 

sul, através de programas esportivos (LEVERMORE; BEACOM, 2009). Para Lister (1998), um aspecto 

chave que sintetiza a mudança do paradigma de valorização da igualdade de resultados para um foco em 

igualdade de oportunidades é a crescente utilização dos termos inclusão e de exclusão social no lugar do 

termo pobreza, indicando uma ênfase no trabalho remunerado e no educação como os principais mecanismos 

de inclusão. 

A preocupação com a participação cívica inadequada e falta de integração social e coesão comunitária é a 

razão para a promoção de medidas de responsabilização individual pelas questões públicas, como a ênfase  na 

participação cívica e vida associativa em clubes esportivos, por exemplo (COALTER, 2007; BLOYCE; 
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SMITH, 2010; SPAAIJ, 2013). Sem embargo, o conceito de inclusão social tem seus críticos. Primeiramente, 

por estar associado a uma grande variedade de objetivos sociais, que vão desde o desemprego até a integração 

social e a participação cívica, o que, em termos de conceituação, o torna bastante vago e impreciso. Além 

disso, a crítica pós-moderna argumenta que além de ultrapassadas, as ações que buscam promover a inclusão 

social através do esporte refletem anseios institucionais para exercer o controle e impor a ordem social 

(HYLTON; TOTTEN, 2008). Outros ressaltam que, na forma em que se busca vincular o esporte à inclusão 

social, não se considera que a situação de pobreza e status socioeconômico (em conjunto com outras formas 

de desigualdade social) estão no cerne da exclusão social (COLLINS; KAY, 2003; BLOYCE; SMITH, 

2010). 

A atuação das agências financeiras, como o Banco Mundial, em conjunto com os demais grupos-chaves têm 

destaque neste contexto de integração da política econômica e social (HALL; MIDGLEY, 2004). Com efeito, 

o que fica demarcado são os modos como essas diferentes esferas atuam de modo interdependente sob o 

compromisso de promover a mudança de uma realidade social por meio de programas esportivos. Essa 

conjuntura é alvo de críticas contra o modelo neoliberal de intervenção, uma vez que o poder público se 

abstém do controle sobre o atendimento das demandas sociais, repassa a responsabilidade para as 

organizações da sociedade civil e financia estes programas juntamente com a iniciativa privada. Sem 

embargo, reconhecemos a legitimidade destas críticas mas entendemos que elas são secundárias em relação 

aos processos mais profundos que dizem respeito à representação global, cultural e política emergente do 

século XXI. 

Além disso, ao restringir a leitura à dimensão econômica, “[...] perde-se a oportunidade de buscar elementos 

nas relações humanas construídas a partir da elaboração e implementação de políticas públicas, que 

expliquem o resultado a partir de um processo cego” (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI JÚNIOR, 2012, 

p. 661). 

Como contraponto, por meio de uma leitura sociológica dos processos (ELIAS, 1992), é possível lançar luz 

sobre os mecanismos de disputas, interesses e estratégias, ocorrendo por vezes de modo não planejado, que 

envolvem estes diferentes agentes e definem seus papéis dentro do jogo da inclusão social. Para Elias (2005), 

essas questões não podem ser comprendidas se as dicotomias estiverem mantidas. Assim, desenvolvendo uma 

forma alternativa de pensar as relações humanas, o autor lança a ideia dos modelos de jogos competitivos. 

Para o autor, compreender o modo como as ações e as experiências se interpenetram dentro das redes de 

interdependências funcionais traz à tona o caráter processual das relações sociais. Essas sequências de 

interdependências não acontecem sem razão, mas há, no lugar disso, um padrão estruturado para estes 
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processos. Embora a ocorrência desta mudança estruturada seja inevitável em virtude do dinamismo das 

relações sociais, não há nada de inevitável a respeito do curso específico tomado por qualquer sequência 

figuracional. 

Como Elias (2005) explica, essas figurações são marcadas por uma série de tensionamentos que conferem o 

caráter dinâmico das relações. Essas tensões, ou as relações de poder, são uma característica estrutural de 

todas as interdependências humanas. Entendido neste sentido, o poder é apresentado pelo autor como um 

fenômeno relacional e dinâmico nas redes, que por sua vez é um espaço marcado por uma série de equilíbrios 

de poder que contêm, ao mesmo tempo, elementos de cooperação e conflito. 

Um conceito relacionado que também foi projetado pelo autor para promover a reflexão sobre o processo é o 

de desenvolvimento. Este conceito é utilizado no lugar do termo mudança porque capta mais adequadamente 

a complexidade das figurações em fluxo. A abordagem de desenvolvimento possibilita capturar ambos os 

processos que envolvem movimentos para níveis mais altos ou mais baixos de diferenciação e integração e as 

conexões entre estágios em tais processos. O uso deste conceito abre espaço de investigação sobre o ponto 

que é essencial na sociologia figuracional: o do rastreamento dos movimentos ao longo do tempo que 

expliquem como determinados arranjos sociais surgem a partir de estágios anteriores. 

Buscando lançar luz sobre a temática, as questões que se levantam são: 1) considerando os grupos-chave 

dentro do movimento do esporte para o desenvolvimento, como se estabelecem as dependências mútuas? 2) 

dada a natureza polimorfa, relacional e dinâmica de poder dentro da figuração, como se dão os movimentos 

de pendência de poder entre esses grupos-chave? Buscando levantar subsídios para problematizações em 

torno dessas questões, são apresentados vestígios do desenvolvimento e a promoção das noções de "direitos" 

e cidadania enquanto categorias cada vez mais padronizadas internacionalmente dentro de um movimento de 

globalização esportivo. Em seguida são apresentados os tensionamentos presentes dentro da figuração a partir 

da síntese dos desafios enfrentados no tocante ao financiamento e à avaliação das atividades. 

Governança, responsabilidade social corporativa e sociedade civil organizada 

Pierik apresenta o conceito de governança a partir da relação com a globalização enquanto “[...] um 

fenômeno multidimensional que envolve a mudança na organização da atividade humana e no deslocamento 

do poder de uma orientação local e nacional no sentido de padrões globais, com uma crescente interconexão 

na esfera global” (2004, p. 454, tradução nossa). Para o autor o termo governança refere-se a uma 

reestruturação nos meios e processos administrativos no setor público visando solucionar questões de cunho 

social em parceria com o segundo e o terceiro setor. Nesse modelo de atuação há também uma crescente 
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abertura à participação e à cooperação mútua tanto dos agentes locais quanto supranacionais. Assim, como 

um contraponto à perspectiva hierárquica de Estado enquanto instituição centralizadora das ações e do poder, 

dentro do modelo de governança as fronteiras com o mercado e a sociedade civil tornam-se menos 

demarcadas e constituem mecanismos que se articulam em diferentes arranjos. Através desses arranjos 

funcionais entre a sociedade e as organizações empresariais, por meio de parcerias estratégica, formam-se 

estruturas híbridas nas quais atuam diferentes mecanismos de gestão. 

As mudanças na balança de poder também se efetivaram a partir do aumento no número de organizações 

supranacionais no cenário global e a crescente influência de outras instituições, como organizações 

internacionais e supranacionais, organizações não governamentais e empresas multinacionais, limitando a 

autoridade dos Estados nacionais por meio da “[...] emergência da governança global.” (PIERIK, 2004, p. 

458). 

No movimento de esporte para o desenvolvimento, o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) recebe 

destaque entre as demais organizações supranacionais. Por meio do incentivo simbólico das ações 

promovidas por ONGs locais, a ONU reconhece o papel destas organização enquanto agentes de 

fortalecimento do debate sobre a eficácia das intervenções de desenvolvimento que visam contribuir para a 

sua agenda de desenvolvimento (LEVERMORE; BEACOM, 2009). Um possível desdobramento dessa 

articulação entre organizações de nível supranacional e local em termos de objetivos ligados ao 

desenvolvimento, é a mudança significativa em relação à estruturação organizacional das ONG's. Diferente 

da década de 70, quando se buscava uma diferenciação em relação à cultura empresarial e à lógica 

econômica, a partir dos anos 2000 fica marcada a abordagem estratégica na administração dessas 

organizações por meio da incorporação de metas, objetivos e da construção de indicadores ligados ao 

desenvolvimento por meio do esporte. 

A importância do esporte enquanto plataforma política tem aumentado desde a década de 1960, com destaque 

para as últimas duas décadas, quando a questão social passou a aparecer de modo mais acentuado na agenda 

política. Coalter (2007) evidencia a falta de base impírica que justifique o uso do esporte para remediar 

diferentes problemas sociais; no entanto, as abordagens típicas do paradigma positivista são muito mais 

acolhidas pelo poder público e estão em consonância com as propostas de avaliação e monitoramento 

promovidas por organizações como a ONU e o Banco Mundial. Busca-se, a curto prazo, por resultados 

observáveis associados com dados quantificáveis. Este último é muitas vezes visto como objetivo e científico 

e, portanto, mais perto da noção de verdade. 
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Apesar do alinhamento entre as concepções, alegações e proposições no âmbito do primeiro e terceiro setor 

em relação à utilização do esporte para o desenvolvimento humano, no que se refere ao financiamento de 

projetos sociais esportivos desenvolvidos por ONG's locais, o que se observa é uma participação tímida e 

bem menos engajada do setor público. Como Lima Neto (2013) problematiza, a parceria com o setor público 

é um dos maiores desafios enfrentados pelas ONG's em virtude das frequentes descontinuidades em 

momentos de troca de gestão e reorganização do orçamento. Para o autor, a saída frente a essa dificuldade em 

se estabelecer e garantir a manutenção de parcerias duradouras com o poder público é a busca cada vez maior 

por fontes de financiamento e parcerias junto ao setor privado. 

Por meio da relação do tipo principal-agente, na qual os fundadores/idealizadores (principal) do projeto não 

assumem a função de gestão da organização, atende-se a uma demanda pela crescente profissionalização das 

ONGs e ao aumento da rigidez na prestação de contas aos principais, especialmente os parceiros e doadores 

(MENDONÇA; MACHADO FILHO, 2004). Como sinalizam esses autores, a relação entre principal e agente 

é marcada pelos tensionamentos provenientes das diferentes perspectivas e objetivos que orientam cada uma 

dessas partes. 

No contexto das ONGs, o movimento de profissionalização frente à necessidade de  sofisticação dos 

processos organizacionais e financeiros ocorre em paralelo à uma importação de conceitos do contexto 

empresarial e levanta preocupações sobre o risco de transferência da visão de mercado para contextos onde o 

lucro em questão não é de ordem financeira (ROCHA; FEITOSA, 2013). No entanto, especialmente no caso 

das ONG's onde a relação principal-agente se faz presente, observa-se a crescente incorporação dos aspectos 

de Governança Corporativa (GC) em organizações do terceiro setor por meio de procedimentos que visam 

garantir que os interesses dos principais, do setor público e da sociedade sejam satisfeitos. As chamadas boas 

práticas de GC referem-se às tentativa de alinhamento dos interesses dos principais e do agente com a 

finalidade de reorganizar e otimizar a estrutura administrativa e financeira, inspirando confiabilidade na 

organização e, com isso, atraindo maiores investimentos. 

Para Mendonça e Machado Filho (2004) da mesma forma em que a GC em empresas com fins lucrativos 

pressupõe a necessidade de transparência e credibilidade nas ações e relatórios para ser competitiva no 

mercado de capitais. No caso das ONG's, esses investimentos vêm a partir do chamado mercado de doações, 

que passa pelos mesmos mecanismos de busca por um posicionamento privilegiado que favoreça a busca por 

recursos no mercado de doadores. Uma vez que essas organizações são de caráter autônomo e não 

distribuidoras de lucro, o aumento no potencial de poder e relativa autonomia dentro da figuração do setor do 
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esporte para o desenvolvimento é condicionado ao aumento e melhoria no gerenciamento das receitas, 

visando a sustentabilidade da iniciativa. 

A busca pela boa reputação e pelo grau de legitimidade impõe a necessidade de se prover indicativos de 

eficiência e bons resultados. No entanto, a ação dessas organizações não necessariamente gera resultados 

tangíveis que podem ser comparados com o de outras organizações, por exemplo. Assim, o tensionamento 

surge a partir da necessidade de garantir um melhor posicionamento no mercado de doações, a 

sustentabilidade e a possibilidade de avaliar o impacto social do projeto, o que por sua vez depende de um 

balanço positivo das receitas. Essa dinâmica é um desafio uma vez que o “efeito esporte” e seus possíveis 

benefícios sociais são dificilmente mensuráveis e evidenciáveis (COALTER, 2007). 

Na análise de Mendonça e Machado Filho (2004), a dificuldade em se avaliar o impacto social dessas ações 

levanta as chances de risco moral (moral hazard) na relação principal-agente, uma vez que o fluxo de 

informações relevantes sobre o desempenho do programa passam a ocorrer única e exclusivamente a partir do 

agente. Na mesma direção, Webb e Richelieu (2016) levantam a discussão sobre as implicações dessa 

dificuldade em se construir um corpo de indicadores sobre o impacto social dos programas sócioesportivos no 

financiamento dessas organizações. O que fica sugerido a partir das problematizações apresentadas por esses 

autores é que a opinião pública sobre o potencial do esporte não é suficiente para garantir a perenidade dos 

financiamentos e a movimentação do mercado de doações a longo prazo.  

Se por um lado o discurso salvacionista do esporte é apontado como um aliado na busca por parcerias com o 

setor público e, especialmente, com o setor privado (MELO, 2008) por meio do investimento estratégico no 

marketing social, o que se observa é que essas alegações não são suficientes para garantir a manutenção das 

parcerias no longo prazo. Como apontam Kissler e Heidemann (2006), a reestruturação do setor público e a 

divisão de tarefas com o segundo e terceiro setor priorizam por uma maior efetividade das ações sem que isso 

venha acompanhado de um melhoramento das medidas de avaliação de políticas. Enquanto isso, no  setor 

privado, o que define o financiamento de projetos de esporte para o desenvolvimento é a potencialidade de 

difusão desses resultados sociais positivos por meio do esporte. 

Conclusão 

A análise sociológica do fenômeno esportivo tem levado estudiosos a investigarem não só os valores e 

normas dominantes mas também a emergência de subculturas e novos usos e sentidos no/do esporte. A este 

respeito, perguntas sobre como o poder é exercido, por quem, e como a natureza estruturada das sociedades 

impõe limites e cria possibilidades dentro de determinados arranjos recebem destaque. No contexto global, a 
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discussão sobre o papel social do esporte e a ênfase explícita sobre a necessidade de justiça social no e pelo 

esporte tem resultado na crescente disseminação e fortalecimento do setor de esporte para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, a leitura sobre esse setor a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria dos Jogos 

Competitivos de Norbert Elias dá destaque ao modo como as articulações de cada grupo se configuram a 

partir da ação das forças coercivas estabelecidas dentro de um contexto de interdependências funcionais.  

Como discutido ao longo desse texto, esses grupos incluem o estado, organizações supranacionais, o setor 

privado e organizações de base comunitária e não governamentais que se articulam a partir de um processo de 

emergência da governança. 

Desde o engajamento dessas organizações supranacionais dotadas de um poder particularmente significativo 

no cenário global, nota-se uma ênfase no conceito de parceria, substituindo a tradicional relação doador-

beneficiário que marcava o terceiro setor. No entanto, esse novo arranjo não implicou no aumento do 

potencial de poder de organizações de base comunitária. Em vez disso, o que se observa é que a oportunidade 

de ter voz e visibilidade está cada vez mais ligada à capacidade das ONG's ocuparem um melhor 

posicionamento no chamado mercado de doações, buscando a garantia da sustentabilidade dessas iniciativas 

por meio do esporte. Ao mesmo tempo, isso tem requerido a demonstração do impacto social promovido 

pelas ações. 

Alguns autores têm problematizado essa crescente necessidade de se avaliar a eficácia dos programas de 

desenvolvimento por meio do esporte, a partir da constatação de que os principais recursos e argumentos 

mobilizados para a promoção do potencial do esporte na promoção de resultados sociais mais amplos 

carecem de bases empíricas (COALTER, 2007). A esse ponto, parece razoável retomar à ideia do campo 

esportivo enquanto espaço de  contestação e tensionamentos sociais no nível global e local onde os discursos 

sobre uma pretensa essência pura e boa do esporte são utilizados como uma estratégia de manutenção de 

determinados contextos de dominação (COAKLEY, 2015). 

Discussões futuras sobre como o campo esportivo e social pode ser melhor articulados, e, talvez, 

transformados, envolverão a investigação de questões relacionadas não só com a governança e a política, mas 

também com o desenvolvimento de novas possibilidades em termos de oferta e sistematização das atividades 

desses projetos (MCGREW, 2000; MARTINELLI, 2003). 
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Processos educativos em um espaço fabril 
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O interesse em captar os processos educativos no espaço fabril da S/A Têxtil Nova Odessa 

(SATNO)/Cooperativa Nova Esperança, na cidade de Nova Odessa/SP, acompanha o raciocínio da busca do 

conhecimento pelos homens, com o objetivo de analisar como aconteceram os processos educacionais que 

transformaram suas relações sociais e econômicas, como tais mudanças repercutiram nos seus trabalhadores 

em relação à herança cultural da cidade e como foram alteradas as condições de vida no novo processo de 

trabalho. Os processos educativos na transição desta fábrica patronal para Cooperativa autogerida foram 

enfocados em uma dinâmica de relações entre “estabelecidos e outsiders” com suas relações de poder - após a 

identificação de características observadas a partir da fábrica, e a importância que alguns moradores da cidade 

ainda lhe dão, distinguindo-a em dois períodos: antes e depois da “Fiação” (nome que muitos davam a esta 

empresa). Foi observado, através da análise de documentos da fábrica e entrevistas realizadas, a permanência 

de famílias e trabalhadores nela empregados durante décadas (1950 – 2006). Foi iniciado um estudo de caso 

em 1992, com ampliação desta perspectiva em 1997, examinando o comportamento político dos 

trabalhadores da cidade, situando-os no contexto regional e industrialização local. Foi examinada uma 

possível relação desta fábrica com a Educação, perpassada por um sistema de dominação com o predomínio 

da família, da Igreja e do Estado, com pesquisa em sindicatos, igrejas, bares, bancos, estabelecimentos de 

comércio, com depoimentos de seus funcionários ou representantes. A notícia de que esta fábrica patronal 

havia se transformado em Cooperativa trouxe a constatação de que, entre outros procedimentos, na empresa 

heterogerida, os trabalhadores não têm controle sobre o processo de trabalho, nem controle da gestão, nem do 

sentido do trabalho, nem responsabilidade sobre as condições laborais. Na Cooperativa autogerida, 

praticamente oposta na forma, os trabalhadores possuem controle sobre o processo de trabalho, que é 

exercido pelo grupo; e no processo de produção os trabalhadores têm controle sobre a gestão, no sentido que 

dão ao trabalho e são responsáveis pelas condições a que estão expostos.  Como o conhecimento sobre a 

fábrica a ser pesquisada reduzia-se até então à perspectiva administrativa, procurou-se conhecer mais a visão 

dos trabalhadores, seus processos de prática diária, aliados ao interesse pragmático no trabalho da 
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cooperativa. A “linha de trabalho” eleita (teoria de Norbert Elias), a descoberta das mudanças sociais e 

psicológicas que estão na origem das emoções – sentimentos que se transformam por causa delas – permitiu 

propor um estudo que fosse feito com a utilização de diversas perspectivas, como a da Sociologia, a da 

Antropologia, a da Psicologia, a da Filosofia, e a utilização de diversas fontes: documentos, questionários, 

entrevistas, etc. Um ecletismo metodológico que “permite alcançar o conjunto de pontos de vista (e posições 

sociais) que formam uma figuração social, e compreender a natureza dos laços de interdependência que 

unem, separam e hierarquizam indivíduos e grupos sociais” (NEIBURG, in ELIAS, 2000, p. 9). Assim, o 

estudo da sociedade novaodessense suscitou uma investigação em profundidade dos acontecimentos que 

realmente tinham importância e indicavam alterações nas transformações sociológicas e/ou psicológicas dos 

indivíduos, como movimentos religiosos, políticos, populacionais, instituições escolares, trabalho, Educação 

formal e sua implantação, sua implicação, ou não, com o movimento dos trabalhadores na cidade. Ao mesmo 

tempo, eram expostas as lutas pelo poder: o considerar-se “fundador” da cidade, fato atribuído a uma situação 

conquistada mais de situação social do que uma posição oficial, formando configurações de estabelecidos e 

outsiders e que abarcavam várias instâncias do social. A partir dessa configuração, o enfoque foi a outro 

espaço pedagógico carregado das influências sociais, assim como da visão educativa formal implantada nessa 

cidade – a fábrica. Seus trabalhadores vieram da zona rural, vários do entorno da região, muitos migrantes, 

uma variedade de culturas e de visões de mundo. Desde seu início esta fábrica teve uma forma particular de 

recrutamento, de seleção, de manutenção e do que podemos chamar, de reprodução de força de trabalho, 

oferecendo indicações de emoções que tiveram que ser controladas ao longo dos anos, por uma estratégia de 

monopolização do poder. Na transição para Cooperativa, estes trabalhadores presenciaram um início 

“truncado”, mas que, na sequência deixou entrever um aprendizado com a abertura da emoção, com o 

“controle do medo”; com o apostar – double bind; uma nova configuração das posições sociais dentro 

daquele espaço, com inversão de valores e atitudes. Este estudo teve o objetivo de saber como se 

desenvolveram socialmente esses processos educativos, passando pela transição até a mudança de seu 

comportamento. Nova Odessa foi criada uma década e meia após a Proclamação da República no Brasil, 

quando grandes transformações ocorreram no sistema político, com reflexões em todo o país, no 

comportamento e relacionamento entre as pessoas. Todavia constatou-se na região estudada resquícios do 

período anterior (monarquia) com a manutenção, por décadas, da política do favor, o que relevou 

conservadorismo. Os núcleos coloniais foram fundados em uma política de auxílio à agricultura com a vinda 

de novos braços para a lavoura. O Núcleo Colonial Nova Odessa surgiu desta política, e do imaginário do 

então Secretário de Agricultura de criar uma sociedade nos moldes da cidade de Odessa, Rússia, trazendo 

para trabalhar na área rural, imigrantes russos judeus. O fracasso destes imigrantes deu lugar à vinda de 
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outros, letos (letonianos) instalados em Santa Catarina e outros da Letônia, pertencentes à mesma origem 

étnica, mas que não se entrosaram com outros imigrantes (entre estes, portugueses, americanos, italianos) que 

já estavam na região. Não se sabe até que ponto a criação deste núcleo trouxe, ou não, insegurança econômica 

aos que já estavam na região, causando comoções. Sobre a Educação, primeiramente deve-se considerar que a 

Educação (formal) não foi igual em Portugal, na Letônia e na Itália, de onde vieram imigrantes para Nova 

Odessa, pois nem todos tinham acesso aos conventos e às ordens religiosas daqueles países nos quais o 

aprendizado das letras era ministrado. E quando houve a ausência dessa escrita foi reforçado o 

desenvolvimento da estrutura mental do indivíduo que tinha que se lembrar do que lhe havia sido transmitido, 

de forma informal, ampliando sua identidade de grupo pela formação de hábitos adquiridos pelo convívio. 

Independente da data em que vieram, esses imigrantes trouxeram processos educativos e culturais específicos 

do seu grupo, que aqui eram transmitidos pela família no convívio do trabalho rural, ainda que aqui houvesse 

Escolas Rurais e Reunidas, com objetivo de dar as primeiras letras (na língua portuguesa) a crianças de todas 

as etnias. O estranhamento de visões de mundo diferentes teve início pelo confronto físico: portugueses, 

italianos e outras etnias tinham majoritariamente cabelos e olhos escuros, pele mais bronzeada; letos e 

americanos tinham cabelos e olhos claros, pele também mais clara. Todos eram imigrantes em uma mesma 

região, em uma terra estranha ao seu país de origem, fugitivos de sistemas aos quais não se adequaram em 

sua terra. Todos começaram como agricultores, pois seus contratos eram para este trabalho, independente de 

possuírem uma reserva econômica maior ou menor, dominarem alguma habilidade técnica ou serem 

portadores de nível cultural elevado ou não. Cada grupo manteve sua identidade social com suas tradições, 

autoridades e influências, percebendo-se como uma “boa sociedade”, considerando-se um modelo moral para 

os outros e estigmatizando-os, em uma relação de poder. Era um início de uma luta pelo poder pois de 1905 

até meados da década de 1910, cada grupo atribuía a si mesmo uma posição de superioridade. Os americanos 

e os letos por apresentarem até então, apenas o seu idioma – diferente entre as demais etnias – mantinham 

escolas em seus sítios, redutos que alfabetizavam seus membros na língua de origem e consequentemente 

também transmitiam sua História: um ensino com suas obras primas, realizações, construções, a grandeza de 

seu passado, em uma perpetuação e manutenção de sua auto-imagem. Por outro lado, sair da escola (rural) na 

área rural para a escola (pública) na área urbana exigia mudanças: era preciso sair do local onde vivia e 

trabalhava a família, andar muito, passar percalços, possibilidade de assaltos e outros perigos para ter acesso 

às primeiras letras. Uma adaptação, mudança de costumes, que restringiu o acesso a aquela escola, e não 

facilitou, naquele momento, a propagação de uma dimensão civilizatória. Os privilégios e sanções 

governamentais acirraram tensões e conflitos entre estes letos e italianos; cada um deles se autodenominou 

“os fundadores da cidade”. Os primeiros, por ocuparem oficialmente fazendas do núcleo criado; os segundos, 
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por terem sido pioneiros no desenvolvimento da área urbana; pois mesmo que com o passar dos anos os letos 

tenham instalado máquinas de beneficiar algodão na área urbana, quando acabou o algodão com a crise 

algodoeira (1920), eles saíram de cena, os italianos compraram suas máquinas e prosperaram, aumentando 

tensões que ultrapassaram décadas. Uma prosperidade econômica que, naquela ocasião, proporcionou a 

criação de clube e cinema, com bailes, festas e eventos sociais que contrariavam os princípios religiosos dos 

letos, facultando-lhes a segregação de seu grupo, e aos segundos a manutenção de um status adquirido com o 

tempo. Ainda hoje esta discussão não está clara para novaodessenses que, mesmo que tenham aprendido na 

escola formal sobre a formação do núcleo colonial e sobre seus primeiros colonizadores, ainda guardam na 

memória uma imagem modelada nos tempos de grandeza de determinadas famílias que alcançaram e 

mantiveram seu status quo durante décadas. Ocorreu também, que a outorga de cidadania a todos os 

cidadãos, indiscriminadamente, foi uma “cidadania regulada”, baseada em um sistema de estratificação 

ocupacional: eram cidadãos os que se encontravam em ocupações reconhecidas e definidas em lei. Na cidade 

em questão, quando povoado, de base essencialmente agrícola, os trabalhadores da área rural (em sua maioria 

letonianos) que tinham ocupações difusas e os trabalhadores urbanos nas mesmas condições, eram apenas 

pré-cidadãos, pois a lei desconhecia sua ocupação, reforçando uma situação de distinção social. A doação de 

um terreno para a construção de um novo grupo escolar na área urbana, por um italiano, respondeu 

afirmativamente à política educacional que instituiu Educação igual para todos, na mesma língua. Após a 

Guerra Mundial, em 1945, estudos e propostas para reconstrução do país, pediram uma Educação mais 

voltada à modernidade, que rompeu com o pensamento mágico-religioso, com a intuição, enveredando por 

uma “epistemologia cientificamente comprovada” e forte racionalidade instrumental (sistema taylorista de 

ensino). O objetivo primeiro era formar um tipo especial de força de trabalho para a indústria, que necessitou 

de uma nova escola, um processo mais diferencial ainda, que formasse ou reproduzisse trabalhadores para o 

comércio e/ou indústria. A SATNO, à parte as vantagens econômicas e facilidades de sua instalação, trouxe 

uma imagem de prosperidade e mudanças que revolucionaram a cidade. Moradores da cidade pertencentes ao 

establishiment se alinharam com os donos da SATNO por se identificarem com suas ideias modernistas e 

para os quais era conveniente reproduzir força de trabalho. Ao mesmo tempo, resistiram à ideia de que seus 

filhos se empregassem nessa fábrica como operários, pois isso representaria uma possível proletarização, 

rebaixamento de classe, quebra do status. Seus filhos e filhas estudaram fora dessa cidade e só a partir de 

então se empregaram em funções de gestão pública e privada, em funções de chefia, ou como professores. 

Um processo educativo foi uma busca individualizada e do seu grupo pela manutenção do poder, pois os 

operários da época, principalmente migrantes mineiros, não tiveram possibilidade de ascensão à classe média 

que lhes foi facultada – a mobilidade à função de gestão no posto de contra-mestre – porque isso só ocorreu 
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com a experiência prática, décadas mais tarde. Nessa comunidade regida até então por valores autoritários, 

com estranham v entos e segregações que camuflaram a luta pela monopolização do poder pelos grupos 

existentes, a vinda dessa fábrica – praticamente alienígena a seus moradores – significou uma alternativa 

redentora. O pequeno comércio e algumas tecelagens mantiveram a estrutura familiar de produção, e a 

manutenção de solidariedade façonista. Sitiantes que viam a escassez em suas lavouras enviaram seus filhos 

mais novos para aprenderem o novo modo de trabalho da grande indústria. Mas a insuficiência diante do 

crescimento da produção tornou a migração indispensável. Assim, o número de migrantes que veio para 

trabalhar como operário inverteu o quadro populacional da cidade e manteve suas tradições, costumes, 

sotaque, nível econômico-cultural. Não se alinharam com os “donos do poder”, ficaram ao lado dos letos e 

outros sitiantes menos abastados, para os quais era prioridade a segurança de sobrevivência, o conhecimento 

simbólico de transmitir o “saber fazer”, o aspecto comunitário, o reconhecimento e afetos mútuos. Um 

entrosamento que aconteceu aos poucos. A chegada à cidade de um novo padre (Aurélio) apenas 

institucionalizou um assistencialismo da classe operária que se formava com migrações cada vez maiores, e 

seu ajustamento ao novo conceito de trabalho propagado pela industrialização. Da mesma forma, houve sua 

influência na Educação formal, por meio de suas afilhadas professoras. A SATNO manteve sua supremacia 

por décadas, propalada como a grande firma, igualada a uma multinacional, que oferecia benefícios – 

refeitório, cooperativa de alimentos, assistência médica, clube – a seus funcionários. Por esses e outros 

motivos, cresceu a fama: “Nova Odessa antes e depois da Fiação”. Além de propiciar uma dimensão 

civilizatória, o antes e o depois, reproduziu dentro do espaço fabril uma configuração existente naquela 

sociedade, produzindo novas articulações e configurações. Nos vários momentos em que a fábrica cresceu em 

capital e produção, as relações trabalhistas na SATNO reforçaram seu mando e manutenção das diferenças, 

dando sustentação à burocracia e creditando o seu sucesso ao fato de os trabalhadores respeitarem a estrutura 

e suas chefias. Este foi um dos motivos da resistência a que grande parte dos filhos e/ou netos dos operários 

teve para ascender ao posto de contra mestre. Na mesma linha, a escola do Serviço Social da Industria (SESI) 

instalada nas dependências da fábrica tinha a imagem de “propriedade” da SATNO e suas professoras 

pertencentes à elite da cidade, restringiram ou intimidaram a adesão dos trabalhadores. E os que nela 

estudaram, sentiram a distinção de classe econômica, que era um diferencial que reforçava uma 

monopolização de poder, do saber. A política brasileira durante o regime militar, que estava voltada ao ensino 

técnico não aconteceu no distrito de Nova Odessa, pois os operários não foram qualificados por meio de 

escolas de aprendizagem industrial e em nenhum momento foi dada importância às suas resistências, o que 

não quer dizer que os trabalhadores fossem totalmente submissos, recebiam tudo sem se interrogar. Foi um 

período de mudanças, medo, silêncio.  Apesar disso, para conseguir financiamento de casa popular, bastava 
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dizer que trabalhava na SATNO e o cadastro já estaria aprovado. Isto evidencia, o bom entrosamento da 

empresa com a política local. A abertura na política na década de 1980, seguida de abertura na economia e 

globalização, favoreceu mudanças, inclusive no sistema educacional: houve a gestão democrática na escola, 

ainda que elas fossem renomeadas com nomes de fundadores “estabelecidos”, um marco conservador. O 

fechamento da escola do SESI nas instalações da SATNO foi uma quebra na manutenção do grupo 

estabelecido. A população continuou basicamente operária, pois mesmo as escolas particulares que foram 

criadas para receber as classes mais abastadas e alunos de fora da cidade, não alteraram significativamente a 

mentalidade de busca de cursos técnicos pelos seus alunos. Foi mantida a configuração existente até então, 

reproduzida também pelas creches e pelas escolas públicas impregnadas dessa composição. O impacto de 

oscilação econômica nacional e aberturas às expressões populares foi sentido nessa cidade, permitindo a 

existência de novos pensamentos e questionamentos, como aula de política na Igreja Católica do Bairro São 

Jorge, um dos mais antigos da cidade e a invasão dos postulados dos carismáticos forçando novas atitudes. As 

inovações tecnológicas que pediram modernização, remodelação dos empresários têxteis com novas formas 

de organização do trabalho, não encontraram eco nessa fábrica, mesmo que a informatização tenha diminuído 

fronteiras e acelerado o serviço. A tentativa de salvar a empresa de suas dificuldades financeiras, que ficou a 

cargo de consultores considerados desatualizados, culminou na desestabilização da empresa. Com o 

encerramento das atividades da empresa, gerentes e outros funcionários da administração (que pertenciam ao 

grupo estabelecido) procuraram novos postos em outras empresas que lhes possibilitassem a manutenção de 

seu status ou oferecessem salário compativel, enquanto a Diretoria sugeriu a formação de uma cooperativa. A 

ideia de cooperativa, embora seja antiga nunca conseguiu se inserir com eficácia no meio capitalista. Ela 

inverte os valores do individualismo em solidariedade, a fabricação em grande escala em menor escala, 

contenta-se com a renda obtida ao invés da busca ávida pelo lucro, é autogerida por seus trabalhadores não 

necessitando da existência de um só dono. Era uma quebra com o paradigma anterior. Na SATNO, pelo seu 

tamanho, sua ideia era produzir grande, exportar, com modernidades e benefícios que seduziram seus 

trabalhadores e fizeram seu nome crescer na cidade, com outro modo de proceder. Era a Educação para a 

produção sem considerar a Educação no sentido do conhecimento individual do homem que procurou ser 

colocada até mesmo pela escola do SESI. Desde sua criação como núcleo, povoado até cidade, os processos 

educativos em Nova Odessa levaram trabalhadores a valorizar a Educação formal, suas implicações e/ou 

diferenças no processo de trabalho em toda a cidade e na SATNO. Os processos educativos racionalizados 

ficaram marcados nas pessoas pela rede de ensino público, redes familiares, relações de trabalho. Processos 

permeados ou dirigidos por meio de posições que em um primeiro momento deram a ideia de ter ocasionado 

um fator de distinção, mas que, na realidade, alimentaram uma estratégia de manutenção de poder. Por 
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hábitos assimilados há décadas, a população deu pouca atenção à cooperativa fundada, com um novo 

processo educativo, cooperativista, apesar de noticiado pela mídia. Tudo se passou como se fosse uma 

solução momentânea e paliativa para contornar o que poderia ter sido considerado um caos para a História da 

cidade – o fechamento da SATNO – pela relevância que esta imprimiu durante quase 50 anos para Nova 

Odessa. Foi uma alternativa dessa empresa que, para escapar da bancarrota, adotou a orientação do Ministério 

do Trabalho de criar cooperativas para minimizar o desemprego. Foi um tiro no escuro, que sem querer deu 

certo. Sem querer favoreceu uma economia realmente pensada nas pessoas (SCHUMACHER, 1977), pois o 

espaço ficou aberto para o grupo outsider imprimir outro processo educativo – o sistema cooperativista. 

Todavia, não houve uma fase longa, necessária, de orientação para depois abrir adesão à cooperativa. Foi 

tudo quase simultâneo: informação, assembleia, adesão, eleição. Foi uma oportunidade que agradou a quatro 

gerentes que pertenciam ao mesmo setor (tinturaria), tendo sido eleitos dois deles para a direção e dois para a 

coordenação da cooperativa. Reflexos de um hábito aprendido pelos trabalhadores da produção de delegar a 

pessoas mais estudadas os cargos superiores e sentimento de intimidação que ainda sentiam por esses chefes 

que pertenciam, profissionalmente, a direção da empresa. Nos meses seguintes, esses diretores, que tinham 

sua autoridade baseada no poder legal e que o cargo lhes conferia, tomaram algumas decisões baseadas no 

uso de seu conhecimento de controle e saber tecnológico, sua capacidade de persuasão. Uma continuidade da 

configuração existente por tantos anos na SATNO, todavia sem o respaldo da aprovação da assembleia, o que 

contrariou um princípio cooperativista, da decisão em assembleia.  Com alguns cursos sobre cooperativismo 

que fizeram, acesso às leis e estatuto e abertura de opiniões, os cooperados reivindicaram transparência e 

nova eleição foi realizada. Após a tentativa equivocada de tomada de poder e a partir do momento em que os 

cooperados se deram conta de que eram eles que tinham em mãos o destino da empresa, imprimiram um novo 

conhecimento sobre como produzir, dentro de outro processo educativo. E um dos recursos para que essa 

mudança se efetivasse foram os processos educativos com seus valores transmitidos de geração em geração, 

pensados e elaborados com as próprias ideias, avaliados com suas próprias ideias e valores. “Ideias-valores” 

que ocorrem quando o homem está em contato com seu centro, um lugar onde o homem ordena suas ideias 

sobre si mesmo e sobre o mundo. A base de sua economia está mais voltada para a família, para a vida em 

comunidade que sempre tiveram, alguns antes de chegar à fábrica em 1950 e outros que chegaram depois. 

Uma forma de sobrevivência que passou de geração em geração, um processo educativo, maneira de trabalhar 

em pequenos grupos que já estava embutido neles, transmitido pela família com valores como bondade, por 

meio da cooperação, e se mantiveram nessa classe trabalhadora até que pudessem ser colocados à prova. 

Quando perceberam na Educação formal, nos inícios da SATNO, além de uma forma de ascensão, uma 

vantagem econômica e de competência, investiram na instrução de seus filhos com o intuito de possibilitar-
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lhes a superação de uma barreira que os impediria de progredir. Contudo, essa Educação, esse processo 

educativo, além de uma essência de distinção idealizada pela indústria foi uma estratégia dos estabelecidos 

para manter seu monopólio simbólico e estigmatizante. Foi reproduzido na escola e na fábrica, foi sendo 

aprendido e introjetado também nas relações de trabalho. Um sistema educativo taylorista, fragmentado, 

parcelado na produção do trabalho, com o qual hoje os cooperados já estão acostumados e convivem sem 

questionamentos. Continuam utilizando suas técnicas para melhor competir no mercado capitalista. Procuram 

se educar para a produção, priorizando a Educação técnica. A instrução vale para o cargo a ser alcançado, não 

necessariamente salário. Os cooperados dão destaque à forma pela qual se relacionam entre si, de trabalhar, 

de flexibilizar, de se tratarem uns aos outros de maneira mais equilibrada, respeitosa, humana. Não se 

baseiam mais no princípio doutrinário do taylorismo, que, no Brasil, procurava interferir na socialização da 

força de trabalho e formação ideológica de carreiras industriais como engenheiros, assistentes sociais, 

psicólogos. Procuram deixar acontecer o estilo de cada um se expressar, conversam, sem autoritarismo, 

gerando um conhecimento entre si mesmos de como trabalhar e produzir. As mudanças nos processos 

educativos na cidade causaram alterações bruscas, mudando a configuração, em que as pessoas realocaram 

suas posições. A transição da fábrica para cooperativa ocasionou outra mudança no processo educativo 

formando uma nova configuração a partir daquele espaço, um novo tempo de ajustamento à nova posição 

entre estabelecidos e outsiders. Seu desafio é manter os princípios de solidariedade na cooperativa sem que 

ela definhe. Inverter a posição de outsiders em estabelecidos dando continuidade ao novo processo, 

estruturando-se na administração, nos planejamentos e nas mudanças. Vencer a cultura de operário e de 

patrão, dificultada pelas relações de poder causadas por hábitos há décadas assimilados. Romper com a ideia 

de separação, pura e simples, hierarquizada, que atendia a um comando vindo de cima. Ainda existem 

diferenças, relações de poder e outras configurações, mas estão abrandadas, pois na atual estrutura têm 

controle de seus próprios anseios. Quiçá esta nova configuração possa favorecer uma mudança, ainda que 

lenta e apesar de todos os entraves, transformando-se de uma semente a fruto, mais uma alternativa 

apontando na direção de uma sociedade menos autoritária. No ano de 2013 assumiu a Prefeitura de Nova 

Odessa, Benjamin Vieira de Souza, o Bill, do PSDB, eleito com 68,46% dos votos válidos. O prefeito 

anterior, Samuel Samartin (PDT) da “dobradinha” que se manteve no poder por quase 40 anos, apoiava outro 

candidato que obteve apenas 19,61% dos votos, contrariando um mito de até então, de que bastaria o ex-

prefeito subir ao palanque para que a candidatura de seu preferido fosse confirmada. Uma quebra na 

manutenção do poder político. Bill, como é chamado pelos moradores, foi o único candidato que durante a 

campanha eleitoral foi visitar a CONES, porque um cooperado concorria a vereador pelo seu partido. Os que 

não eram a favor de sua candidatura lembravam-se de sua origem situada entre os outsiders.  
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Resumo 

O trabalho apresenta um estudo de mestrado, que teve por objetivo geral analisar em que medida a 

presença dos estudantes público-alvo da educação especial na escola tem provocado reflexões e em 

caminhamentos de cunho político e pedagógico, pela via da participação dos Conselhos de 

Escolares. A pesquisa é de natureza qualitativa, delineada como pesquisa exploratória, sendo 

assumidos como procedimentos principais de coleta de dados o estudo de documentos oficiais e o 

questionário aplicado aos membros dos Conselhos Escolares pertencentes aos municípios de 

Vitória-ES, Vila Velha-ES e Cariacica-ES, os quais, no curso da última década, contaram com a 

matrícula de estudantes público-alvo da educação especial. Recorreu-se ao uso dos conceitos de 

figuração e equilíbrio de poder desenvolvidos por Norbert Elias na obra O processo civilizador 

volume 2: formação do estado e civilização, que oferece subsídios tanto para compreender como se 

estrutura o Conselho de Escola quanto para identificar aspectos das preocupações e tensões que 

caracterizam a dinâmica de funcionamento desse órgão. Com apoio nas perspectivas eliasianas, o 

estudo buscou investigar como os entrelaçamentos das noções de deficiência e de escolarização se 

expressam nas decisões e nos encaminhamentos institucionais, considerando a perspectiva da 

inclusão social anunciada recentemente nas políticas educacionais em território brasileiro. Por meio 

das reflexões efetuadas, foi possível observar que, nas sociedades recentes, o Conselho de Escola 

constitui instância importante da mobilização de indivíduos e grupos em torno de interesses 

diferenciados e interdependentes. Nesse sentido, os Conselhos de Escola precisam lidar com 

desafios e dilemas decorrentes da sua constituição e de sua dinâmica de funcionamento. Finalmente, 

as concepções de educação inclusiva imprimem uma direção específica nas decisões e nos 

encaminhamentos políticos e pedagógicos no âmbito das instituições de ensino. Essas concepções 

também balizam, em grande medida, o equilíbrio de poder entre os membros do conselho e entre 

esse órgão e a equipe de gestão escolar. Foi possível ainda observar que, nos debates relativos à 

escolarização de estudantes com deficiência, os conselheiros que representam, por via de regra, o 

segmento do magistério acabam assumindo centralidade nas decisões. Decorre daí a compreensão de 

que os Conselhos de Escola devam constituir espaços formativos e de ampliação de saberes sobre 

temáticas que, de maneira recorrente, emergem no contexto escolar e sobre as quais todos os 

participantes do conselho devem opinar, além de participar dos encaminhamentos feitos. 

Palavras-chave: Conselhos de Escola. Equilíbrio de poder. Inclusão escolar. 

Abstract 
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This study, from a master degree course, has its object on the analyses of the School Council and the 

Social Inclusion processes of target pupils enrolled in special education, in the municipalities of 

Vitória, Vila Velha and Cariacica, all of them in the State of Espírito Santo, which have accepted 

special education target pupil‘s enrollments for the last decade. The aim is to understand how the 

presence of these students in the common school is provoking political and pedagogical 

considerations and pathways within institutional boundaries. The research is of quantitative nature, 

with its main data collection procedures being the study of official documents and the questionnaire 

answered by the Counselors, the exploratory search. The concepts of figurative power and power 

balance have been used after Norbert Elias – The Civilization Process, volume 2: state formation 

and civilization. It offers subsidies to understand how the School Council is structured, as well as to 

identify the aspects of the characteristic concerns and tensions in this organ operational dynamics. 

Supported by Elias‘ perspectives, the study investigated how the notions of school years deficiency 

and power balance interweave, expressed in the decisions and institutional pathways, considering 

the social inclusion perspectives lately announced with the educational policies for the Brazilian 

territory. It has been possible to observe that in late societies, the School Council is an important 

individual and group mobilization instance, around differentiated and interdependent gains. 

Actually, they must deal with challenges and dilemmas arising from its constitution and operational 

dynamics. It must be also considered the most important role played by the School Council in the 

several social and civil dimensions composing the school community. These concepts are also 

demarcations, largely, of the power balance among the members of the School Council, and between 

them and the school management team. It has also been possible to observe that in the debates about 

students with disabilities schooling, the counselors from the teacher representations always assumed 

the centrality of the decisions. Therefore, a comprehension arose, that the School Councils must 

become spaces of formation, spaces for expanding knowledge about themes that repeatedly rise 

from the school grounds, and about which all the participants must share their opinions and 

effectively follow the decisions and pathways chosen. Keywords: School Council. Figuration. 

Power balance. Educational inclusion. School democratic management. 

Keywords: School Council. Power balance. Educational inclusion. 

 

Introdução 

Os processos de inclusão na escola de ensino básico representam um movimento muito importante, do ponto 

de vista tanto das políticas nacionais e locais quanto das práticas desses processos no cotidiano das escolas. 

Consideramos que, no recorte de tempo de 2009 a 2014, os estudantes público-alvo da educação especial 

alcançaram a ampliação da margem de poder na garantia de sua escolarização, como podemos perceber, ao 

analisarmos o crescimento das matrículas desses estudantes nas duas primeiras etapas da educação básica
80

, 

ou seja, na educação infantil e no ensino fundamental. 
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 Neste estudo, o termo educação está sendo empregado no sentido mais restrito de “[...] educação escolar, que se 

desenvolve predominantemente por meio de ensino, em instituições próprias”, que lhe dá a Lei n.º 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, em seu art. 1.º (BRASIL, 1996). 
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A experiência na condição de pedagoga de uma escola de ensino fundamental no período de 2006 a 2008 

possibilitou-nos perceber algumas pistas de como esses processos estavam sendo estabelecidos dentro da 

escola na qual havia certa resistência dos professores em permanecer com os alunos público-alvo da educação 

especial, na sala de aula comum, durante todo o período de aulas (quatro horas e vinte minutos) Outro 

conflito constante era a identidade dos professores colaboradores das ações inclusivas
81

, que, na maioria das 

vezes, eram submetidos a realizar atividades fora de suas funções para suprir necessidades da escola, entre as 

quais assumirem salas de professores que estavam de atestado médico ou ausentes por diversos motivos, no 

dia a dia da instituição. Nesses momentos, os estudantes público-alvo da educação especial, com frequência, 

ficavam à margem de seus colegas ou passeavam com um servidor – auxiliar de Serviços Gerais (ASG) –, 

para que os demais alunos pudessem ter sua “aula” garantida. Essas tensões na escola eram evidenciadas nas 

avaliações e nas reuniões de planejamentos formais, em que esses profissionais demonstravam suas 

insatisfações argumentando que não eram “tapa-buracos”. 

No período de 2008 a 2014, assumimos o cargo de diretor escolar, tendo atuado, nos dois primeiros anos, 

como diretor indicado pelo poder executivo em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), que 

atendia 400 alunos de 4 e 5 anos de idade. Nesse CMEI, os professores apresentavam menos resistência ao 

ingresso dos alunos público-alvo da educação especial, porém as tensões também aconteciam, algumas das 

quais ocorreram em 2009, quando houve o ingresso de um aluno com deficiência física que possuía uma 

deficiência degenerativa, vindo a falecer no mesmo ano, e de uma criança com sintomas de deficiência 

intelectual, cuja mãe se negava a levá-lo ao neuropediatra, posicionamento que gerou alguns registros em atas 

no livro de ocorrência da escola.  Percebemos que esse caderno de atendimento familiar era um instrumento 

de coerção sobre a família e, muitas vezes, até contra o próprio professor, ao ser questionado sobre suas ações 

voltadas àquela criança de apenas 5 anos de idade. 

Justificativa 

Sendo assim, buscamos compreender de que maneira os processos humanos e sociais vivenciados nas 

diversas tensões entre questões do cotidiano escolar, como o processo de escolha de matrículas, a 

precariedade das escolas que estavam com obras de reforma paralisadas e a estrutura física, não atendiam às 

questões de acessibilidade para os alunos da educação especial. 
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 O termo professor colaborador das ações inclusivas refere-se ao professor com especialização para atuar no 

acompanhamento pedagógico do estudante público-alvo da educação especial. 
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A ausência de concurso público para o magistério, que provoca a descontinuidade do trabalho, a necessidade 

de formações específicas e o crescimento do número de alunos da educação especial na sala de aula nos 

levaram a refletir sobre o que os conselheiros escolares compreendiam a respeito da garantia dessa 

escolarização no município de Cariacica-ES. Essa reflexão tem por base o fato de que havia dificuldades de 

diálogo entre os conselheiros escolares, a comunidade local e a escola, no sentido de compreender as 

demandas e as tensões que envolvem as relações de interdependência dos indivíduos que constituem o 

ambiente escolar e as políticas públicas da educação, encontrando no aluno público-alvo da educação 

especial
82

as maiores possibilidades para pensar uma escola realmente inclusiva. 

Para Prieto, a inclusão escolar propõe um modelo de sistema de ensino em que 

[...] a prática pedagógica admite e respeita diferentes formas e ritmos de aprendizagem e 

utiliza outras maneiras de ensinar. Portanto, exige a valorização e a criação de condições 

para a emergência de propostas educacionais que mudem valores, normas e atitudes 

instituídas nos sistemas de ensino (PRIETO, 2010, p. 18). 

Entendemos que Prieto nos provoca para elaborarmos novas práticas de ensino que possibilitem propostas de 

reestruturação dos sistemas de ensino no que tange à configuração de aprendizagem e de comportamento do 

indivíduo. Nesse sentido, ao compararmos os diferentes sistemas educacionais dos três municípios, buscamos 

conhecer as diferentes propostas educacionais que possam contribuir para a construção de novas práticas 

pedagógicas, respeitando as singularidades e especificidades de cada indivíduo, como nos orienta a autora, 

utilizando diferentes maneiras de ensinar e de pensar a educação. 

Nesse contexto, o Conselho de Escola constitui uma figuração 
83

específica, na qual as exigências de 

valorização e elaboração de condições delineiam o equilíbrio de poder entre os indivíduos que compõem tal 

figuração. Assim, consideramos importante formular os seguintes questionamentos: Como os conselheiros 

escolares articulam as tensões que existem na gestão da escola com a presença de alunos público-alvo da 

educação especial? Em que medida a presença desses estudantes na escola comum vem provocando reflexões 

e encaminhamentos de cunho pedagógico e político em âmbito institucional? 

Para discutirmos tais questões, buscamos, nos estudos de Elias, em especial nas obras intituladas Sociedade 

de Corte e O processo civilizador: formação do estado e civilização, os conceitos de equilíbrio de poder, 

figuração e interdependência, considerando-os como noções fundamentais para compreendermos a teia de 
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 Neste texto, utilizamos o termo público-alvo da Educação Especial para nos referimos aos alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Essa conceituação está de acordo com a 

terminologia adotada no documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, 

publicado, em 2008, pela Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação. 
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 Ao longo do texto, utilizaremos as palavras figuração e configuração como sinônimos nos termos eliasianos. 
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interdependência entre os indivíduos, bem como alguns aspectos dos processos de gestão democrática na 

escola que permeiam a escolarização dos estudantes público-alvo da educação especial em território 

brasileiro, tendo os três municípios investigados como ponto de partida. 

Assumimos como argumento central o entendimento de que o Conselho de Escola constitui um instrumento 

de mobilização de indivíduos e grupos em torno de interesses diferenciados e interdependentes. Nas políticas 

recentes, os Conselhos de Escola precisam lidar com desafios e dilemas decorrentes da sua constituição e de 

sua dinâmica de funcionamento, buscando diminuir o distanciamento entre a comunidade escolar e a 

comunidade local. 

Objetivos 

Visando responder às perguntas anteriormente elencadas, o estudo apresentou como objetivo geral analisar 

em que medida a presença de alunos público-alvo da educação especial na escola tem provocado reflexões e 

encaminhamentos de cunho político e pedagógico pela via da participação dos Conselhos Escolares. Os 

objetivos específicos de nossa pesquisa consistiram em compreender a história da constituição dos Conselhos 

Escolares nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, mapear as matrículas dos alunos público-alvo da 

educação especial no período de 2009 a 2014, nos três municípios em estudo, identificar escolas de educação 

infantil e de ensino fundamental dos três municípios que apresentaram matrículas de alunos público-alvo da 

educação especial no período de 2009 a 2014, e analisar a concepção de conselheiros escolares sobre a 

inclusão de alunos público-alvo da educação especial nos três municípios em estudo. 

Caminhada que não se faz sozinho 

Para o alcance desses objetivos, optamos por utilizar como metodologia a pesquisa exploratória, assumindo 

como procedimentos o estudo de documentos, a aplicação de questionário e como aporte teórico para nossa 

pesquisa, a Teoria Sociológica Figuracional, elaborada por Norbert Elias, por considerá-la de grande 

contribuição para nossos estudos, visto que sua teoria  pode direcionar-nos na compreensão da formação do 

Estado democrático por meio dos processos de civilização, que o autor traz em sua obra O processo 

civilizador volume 2:formação do estado e civilização, e as semelhanças encontradas na constituição dos 

municípios em estudo. 

Apontamentos sobre os conceitos de Norbert Elias e concepção dos conselhos escolares 
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Ao conhecermos a vida acadêmica de Norbert Elias, assim como o panorama de suas principais obras, vamos 

avançando nos conceitos elencados por esta pesquisa, a saber: equilíbrio de poder, interdependência, estado e 

figuração. 

Ao desenvolver a noção de figuração, o autor afirma, na obra A sociedade de corte, que “[...] os indivíduos 

singulares que formam uma figuração social específica entre si podem de fato desaparecer, dando lugar a 

outros; entretanto, seja como for essa substituição, a sociedade, e com isso a própria figuração, será sempre 

formada por indivíduos [...]” (ELIAS, 2001, p. 50). 

O autor destaca, ainda, que as figurações “[...] têm uma relativa independência em relação a indivíduos 

singulares determinados, mas não aos indivíduos em geral [...]” (ELIAS, 2001, p. 51). 

Ao nos reportarmos à constituição dos Conselhos Escolares, identificamos que os conselheiros formam uma 

figuração específica, os quais dão lugar a outros indivíduos desde seus mandatos eletivos, que ocorrem em 

períodos específicos, e, na maioria das vezes, esse calendário eletivo não está alinhado ao mandato dos 

diretores. Fica, assim, a continuidade dessas figurações restrita a alguns membros do conselho que 

permanecem participando dos pleitos seguintes. Eles representam, em sua maioria, segmentos do magistério, 

de servidores ou de diretores, tecendo uma rede de interdependência entre os indivíduos dos demais 

segmentos e buscando o equilíbrio nas relações de poder com os representantes da escola que se constituem, 

nessa figuração, com o empoderamento diferenciado, por possuírem o conhecimento acadêmico e a 

estabilidade dentro da escola. 

Sendo assim, essas figurações que configuram o sistema escolar dos municípios de Vitória- ES, Vila Velha-

ES e Cariacica-ES nos indicam que cada sociedade possui seu sistema de padrão único, planejando seu 

desenvolvimento e vivendo a própria experiência. Da mesma maneira, as figurações dos Conselhos de Escola 

e as próprias escolas possuem a capacidade de se constituírem de modo diferenciado uma da outra, em 

tempos e espaços diferentes, de acordo com sua figuração local. Cada município, em seus movimentos de 

gestão democrática, precisa reinventar-se e superar-se, dando origem a situações específicas em sua história 

coletiva. 

Na obra Os estabelecidos e os outsiders, Elias também apresenta a noção de configurações: 

Dizer que os indivíduos existem em configurações significa que o ponto de partida de toda 

investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, de um modo ou de 

outro, são interdependentes. Dizer que as configurações são irredutíveis significa que nem 

se pode explicá-las em termos que impliquem que elas têm algum tipo de existência 

independente dos indivíduos, nem em termos que impliquem que os indivíduos, de algum 

modo, existem independentemente delas (ELIAS, 2000, p. 184). 
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Compreendemos que essas situações específicas de cada configuração permitem a construção das teias de 

interdependência nas relações humanas e políticas que se entrelaçam na horizontalidade das relações 

interpessoais, tendo a comunidade escolar e local como aliada para a discussão de possíveis caminhos para 

lidar com as tensões que envolvem a escolarização do sujeito público-alvo da educação especial. 

Na obra Introdução a sociologia, Elias (2005) afirma: 

Dependemos dos outros; os outros dependem de nós. Na medida em que somos mais 

dependentes dos outros do que eles são de nós, em que somos mais dirigidos pelos outros do 

que eles são por nós, estes têm poder sobre nós, quer nos tenhamos tornados dependentes 

deles pela utilização que fizeram da força bruta ou pela necessidade de dinheiro, de cura, de 

status, de uma carreira ou simplesmente um estímulo (ELIAS, 2005, p. 101). 

Para o autor, a relação de poder está na dependência que temos do outro ou que outro tem de nós. Isso nos 

reporta à relação entre instituição escolar e o Estado, que, como equipamento, nos faz dependentes dele, tanto 

como estudantes ou profissionais da educação quanto como membros da sociedade civil na construção das 

políticas públicas. Mas também exercemos poder sobre o Estado à medida que exercemos pressões 

articuladas para determinado fim. 

Com o propósito de abordarmos os conceitos de figuração e poder, investigamos as implicações de trabalho 

do Conselho de Escola na trajetória do aluno público-alvo da educação especial. Assim, entendemos ser 

necessário trazer os conceitos eliasianos para discutir as concepções dos Conselhos Escolares e a concepção 

de educação especial entre os segmentos que os compõem. 

De acordo com Elias (1993), existe um jogo de sentimentos e comportamentos entrelaçados que contribuem 

para modelar a sociedade, estruturando as relações entre os indivíduos; por isso, as tensões devem ser pesadas 

ou analisadas no interior de cada figuração, sem perder de vista as inter-relações. 

A complexidade em exercer as ações, que implica pensar as tensões entre educação inclusiva e a atuação 

reflexiva e participativa do Conselho de Escola, pode apresentar-se como um fator que se faz necessário 

discutir no cotidiano escolar, com as diferentes figurações que constituem a gestão e o Conselho de Escola. 

Nesse contexto, situamos a importância de trabalhar com as contribuições de Norbert Elias, com base nos 

conceitos de figurações e de equilíbrio de poder, presentes em suas obras e nos estudos que foram 

sistematizados. 

Nos dois volumes da obra O processo civilizador, existe o debate sociológico da história dos indivíduos de 

diferentes gerações que se configuram desde as relações entre o grupo e seus interesses, no sentido de 

produzirem processos de civilização ao longo da história. Tal obra pode ser considerada uma importante 

menção de relativa independência de ideias no campo da sociologia. O papel significativo dessa obra se dá 
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por ser ela inovadora, uma vez que traz para o debate sociológico a tematização sobre as transformações das 

emoções e da estrutura da personalidade como fruto das interações sociais, além de aliar essas transformações 

ocorridas na esfera das personalidades individuais àquelas ocorridas no âmbito da formação dos Estados 

Nacionais europeus. 

Nessa perspectiva, aproximamo-nos da obra O processo civilizador, na qual, ao se reportar o autor ao Estado 

Moderno de direito, nossos estudantes estão contemplados por meio do conjunto de leis que regem a gestão 

democrática e regulamentam a escola como equipamento estatal. Essa obra de Norbert Elias é constituída de 

dois volumes: O processo civilizador: uma história dos costumes, v.1, (1990) e O processo civilizador: 

formação do estado e civilização, v.2 (1993). 

Com essa obra, Elias inicia uma jornada para desenvolver e aprofundar as relações entre indivíduo e 

sociedade. De acordo com Ribeiro (2010), a obra apresenta “[...] uma abordagem sociológica que primou 

pela relação entre indivíduo e sociedade, uma perspectiva que supere a dicotomia vigente nas ciências sociais 

e humanas que separa o indivíduo produtor de conhecimento do meio no qual esse conhecimento é gerado” 

(RIBEIRO, 2010, p. 1). 

Para Norbert Elias, indivíduos e sociedade são interdependentes. Assim, o autor argumenta que 

[...] conceitos como indivíduo e sociedade não dizem respeito a dois objetos que existiriam 

separadamente, mas a aspectos diferentes, embora inseparáveis, dos mesmos seres humanos, 

e que ambos os aspectos (e os seres humanos em geral) habitualmente participam de uma 

transformação estrutural (ELIAS, 1993, p. 220). 

Elias (1993) propõe uma nova forma de olhar a sociedade e suas figurações, já que as sociedades podem 

sofrer retrocessos no processo civilizador, não existindo, portanto, um ponto fixo ou uma linearidade na 

história. Esse aspecto nos remete à concepção de educação inclusiva focalizada no exercício da gestão 

democrática da escola, considerando que estamos em um processo de consolidação das políticas de inclusão 

nos três municípios onde a pesquisa se desdobrou. Entretanto, essas políticas nem sempre garantem a 

transformação estrutural imprescindível ao processo de civilização que se faz necessário nas unidades de 

ensino comum e nas relações de interdependência entre os estudantes e as figurações que constituem o 

ambiente escolar. 

Na obra Sociedade de corte, Elias (2001) nos remete a uma perspectiva histórico-sociológica como tentativa 

de compreender, por meio da figuração da corte, os papéis que cada indivíduo assume nas inter-relações 

estabelecidas. Nesse debate, o autor ressalta que, nos estudos que objetivam compreender aspectos da 

dinâmica que delineia as figurações sociais no curso do tempo, encontramos certa dificuldade em “[...] falar 
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sobre indivíduos que formam juntos uma sociedade, ou de sociedades que se constituem de homens 

singulares [...]” (ELIAS, 2001, p. 43). 

Ao desenvolver essa noção, Elias, em A Sociedade de Corte, afirma: 

Descobrindo interdependências, restabelece-se a identidade última de todos os homens, 

identidade sem a qual qualquer relação humana, mesmo a que se estabelece entre o 

investigador e o objeto da sua pesquisa, entre os vivos e os mortos, recua para o nível da 

barbárie da época recuada e selvagem em que um indivíduo que pertencesse a outra 

sociedade era considerado como um ser e eventualmente não humano (ELIAS, 2001, p. 

179). 

Apresentando a noção de figuração, Norbert Elias destaca que a existência social somente é possível 

mediante as interdependências que os indivíduos estabelecem, as quais expressam um equilíbrio de poder 

que, no curso do tempo e por meio das tensões e conflitos vividos, pode ser mais estável, difuso ou elástico. 

No caso específico da sociedade de corte, o autor exemplifica o papel do rei e suas relações com a corte. Na 

discussão apresentada segundo Norbert Elias, “[...] com auxílio de tais modelos é possível verificar o espaço 

de decisão de um único indivíduo dentro de sua cadeia de interdependências, o âmbito de sua autonomia e a 

estratégia individual de suas tendências de comportamento” (ELIAS, 2001, p. 56). 

Estudando as estruturas particulares da sociedade de corte, Elias (2001, p. 27) observa “[...] uma população já 

bastante diferenciada em suas funções, ocupando um território relativamente vasto, que era governada a partir 

de um mesmo ponto central [...]”. Essa percepção evidencia uma forte tendência das sociedades ocidentais 

medievais em concentrar o poder em uma única posição social. Contudo, o autor observa que, em sociedades 

de outras épocas e lugares, por exemplo, 

[...] nos grandes reinos da Antiguidade em que o governo era centralizado, na China, na 

Índia, assim como na França pré-revolucionária de tempos mais recentes [...], a tendência 

em constituir uma elite poderosa e cheia de prestígio também se faz evidente (ELIAS, 2001, 

p. 28). 

Desse modo, a sociedade francesa não é a única e certamente não foi a primeira sociedade europeia em que 

essa mudança estrutural se realizou. De fato, para o autor, é possível observar esse processo em períodos 

anteriores, sobretudo na Espanha e Itália. Essas sociedades também vivenciaram movimentos de 

centralização e formação de corte, em conexão com as distribuições de oportunidades financeiras pelos 

soberanos e seus representantes. 

O autor nos reporta ao cenário de sociedade de corte, em que o rei Luís XIV exercia e demonstrava seu 

poder, ao se relacionar, de maneira estratégica, com seus súditos, desenvolvendo neles uma dependência de 

favores reais e de prestígio por sua glória e mantendo o centro do poder das sociedades do antigo regime. As 

relações vividas nessa sociedade em busca do poder e de prestígio também apontam o casamento como um 
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ato simbólico para manter a nobreza e a fortuna. Ao longo da obra, é possível perceber que a preservação do 

poder do rei se dava na sociedade de corte mediante a amplitude de seu poder e que, “[...] quanto maior a 

dependência direta de todos os cortesãos em relação a ele, mais pessoas se concentravam em torno do rei. Ele 

amava, desejava tal concentração, que também era uma maneira de glorificar sua existência” (ELIAS, 2001, 

p. 151). 

Para o rei sustentar a sua margem de poder e certo distanciamento de seus súditos, a etiqueta e o cerimonial 

constituíam elementos fundamentais no entrelaçamento de dependências mútuas e disputas entre os cortesãos. 

De modo semelhante, as habitações e suas diferentes caracterizações na corte também determinavam o poder 

e a posição social, oferecendo segurança, conforto, beleza e mantendo a centralidade do rei naquela 

figuração. Nos termos do autor, “[...] cada um dos hotéis foi construído, originalmente, para um determinado 

cliente, para uma determinada ‘casa’; e o arquiteto esforçou-se em tornar visível de imediato, na configuração 

e na ornamentação do hotel, a posição social de seu habitante” (ELIAS, 2001, p. 79). 

Assim, Luís XIV mantinha as articulações para que a unidade do seu reino não se perdesse com o equilíbrio 

das tensões que balizavam o cotidiano da corte na qual vivia. O grau de seu poder perante a corte deixava 

visível para seus súditos que ele sempre seria o primeiro dos nobres e que sua hierarquia estava presente, 

tanto nos modelos de figurações expressas na própria arquitetura dos espaços físicos do palácio quanto no 

equilíbrio de poder vivido nas inter-relações sociais. 

Vale destacar que, 

Se o poder tem como fonte as relações humanas mais variadas, ele também pode assumir 

diversas formas. Na linguagem eliasiana, isso quer dizer que há grupos ou indivíduos que 

“podem reter ou monopolizar aquilo que os outros necessitam, como por exemplo, comida, 

amor, segurança, conhecimento, etc. Portanto, quanto maior as necessidades desses últimos, 

maior é a proporção de poder que detêm os primeiros” (ELIAS, 1994 apud GEBARA; 

LUCENA, 200, p. 1). 

Em Elias, toda relação é relação de poder. Seja essa relação mais ampliada, seja mais restrito, um indivíduo 

sempre ocupa uma margem de poder nas inter-relações que se constituem. 

No trabalho investigativo que realizou, Elias (2001) compara essa forte pressão existente na competição por 

prestígio na sociedade de corte com as competições pelo acúmulo de capital que fundamentam a existência 

social nas sociedades industrializadas. A consolidação do Estado Moderno pautou-se na legitimidade de 

instituições sociais que colaboraram tanto no controle da população quanto no controle da máquina e de seus 

cargos administrativos, justificando a pertinência de um Estado Moderno capitalista e burocrático cada vez 

mais centralizado. 
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Nesse processo, algumas crenças ganharam maior centralidade e, portanto, passaram a delinear as “regras” do 

jogo social vivido. Em nossas sociedades recentes, marcadas pela noção de Estado de direito, essas crenças e 

concepções podem ser sistematizadas por meio de leis. A lei constitui, então, um aspecto importante do 

processo de legitimidade e de consolidação de determinadas expectativas de vida em sociedade, tendo ela, 

entre outras diversas funções, a função de nortear, motivar e organizar as diferentes figurações. Nesse 

direcionamento, a tese de doutorado de Ribeiro (2010), intitulada Processo e Figuração: um estudo sobre a 

sociologia de Norbert Elias, traz como foco a vida acadêmica do teórico. Ribeiro (2010) destaca que Elias, ao 

concluir a obra O processo civilizador, deduziu um modelo teórico de análise empírico que consiste no 

estudo de longo prazo de comparações entre as fases de desenvolvimento de uma determinada sociedade em 

estreita conexão com as fases de alterações nos comportamentos e nas estruturas das personalidades 

individuais. Isso significa analisar simultaneamente o indivíduo e o meio social. Ribeiro (2010), em seu 

trabalho, continua registrando que Elias, em seu estudo, concluiu que um processo civilizador corresponde a 

uma centralização política de poder e analogamente à padronização de normas sociais que obrigam o 

convívio sob a égide de uma sociedade que se modifica de acordo com a sua figuração social, ao longo de um 

planejamento de ações e comportamentos que ganham o equilíbrio de poder por meio do conhecimento, e não 

mais pela força física. 

Os registros nos remetem à complexidade e à riqueza nos aprofundamentos sociológicos que demonstram 

como se instituem as figurações humanas propostas por Elias (2005), sendo “[...] um tipo de experiência 

mental, por meio de uma série de modelos e modos como se entrelaçam os fins e as ações dos homens. Deste 

modo, os processos inerentemente complexos de interpretação são temporariamente isolados e focados de 

perto tornando-se mais facilmente compreensíveis”. (ELIAS, 2005, p. 79). 

Ou seja, o equilíbrio de poder  precisa, ao longo do processo, potencializar e direcionar relações humanas. 

Nessa perspectiva em que compreendemos a legitimidade do Estado Moderno em anos recentes, muitos 

países aderiram ao modelo de gestão democrática participativa. Semelhantemente, a Constituição Federal de 

1988 estabelece, como princípios da gestão democrática dos sistemas de ensino públicos no Brasil, a 

igualdade de condições de acesso à escola e a garantia de padrão de qualidade. Dessa forma, não sem tensões, 

a participação da sociedade civil foi sendo compreendida como a maneira de assegurar a gestão democrática, 

porque torna possível o envolvimento dos integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar. 

Da mesma maneira, os conceitos pontuados por Elias (2001) remetem ao modelo de gestão que Moreira 

(2014) traz em sua pesquisa, na qual o autor problematiza os conceitos de democracia e o poder do Estado, no 
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sentido de dominar a gestão da escola por meio das regulações dos programas federais e da privatização. 

Ressaltamos que esse contexto contribuiu para o funcionamento da lógica privada, diminuindo a participação 

do Estado nos serviços públicos. 

De fato, a lógica da descentralização, da participação e da autonomia baseadas no caráter tecnocrático afetou 

fortemente a educação, uma vez que essa prática não atendia à proposta dos movimentos em defesa de uma 

escola pública de qualidade, considerando a perspectiva da inclusão social anunciada recentemente nas 

políticas educacionais em território brasileiro. 

Desse modo, a teoria sociológica de Norbert Elias permite-nos compreender alguns aspectos sobre a balança 

de poder presente nas relações do cotidiano escolar, por exemplo, os diversos sentimentos que envolvem os 

comportamentos dos indivíduos que configuram as tensões na teia das relações entre a escolarização e 

permanência do aluno público-alvo da educação especial, precisa pender para a superação das dificuldades 

que ainda encontramos na garantia da escolarização desses estudantes. 

Considerações finais 

Ao cabo dessas considerações, evidencia-se que, de acordo com as respostas dos questionários aplicados aos 

nove Conselhos Escolares distribuídos nos três municípios em estudo, pouco se discute sobre a escolarização 

dos estudantes público-alvo da educação especial. As formações para conselheiros não atendem às 

necessidades que emergem do cotidiano da escola; elas precisam ser pensadas desde os conflitos que surgem 

na escola. A organização e viabilização dos recursos financeiros e humanos para a permanência dos 

estudantes na escola de ensino comum demonstraram ser outro fator que tensiona os processos de inclusão de 

alunos público-alvo da educação especial. 
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Introdução 

Historicamente os espaços público e privado têm sido compreendidos como instâncias radicalmente distintas 

(ARISTOTELES, 2002; ARENDT, 2009; HABERMAS, 1984). Apesar de algumas diferenças conceptuais e 

conceituais entre autores que tratam da discussão, consonâncias têm permanecido nos mais diversos campos 

do conhecimento quando o assunto é espaço público e privado. A noção central que permeia a produção 

intelectual na área é a de que público se refere à sociedade, ao nós, e privado ao individuo, e a sua casa.  

Bobbio (1987) considera que a dicotomia público-privado é originária ou constitutiva do campo da teoria e da 

filosofia política, sendo, portanto, fundante das tentativas de se propor bases mínimas para a teoria geral da 

política. Para ele, a noção de que o privado se refere a tudo aquilo que se identifica com o individual e o 

secreto, e o público como tudo que se relaciona ao coletivo e ao não secreto permanece ao longo da história 

reforçando significados epistemológicos e praxiológicos.  

Contudo, ao conhecermos a obra de Norbert Elias, especialmente O processo civilizador (1993, 1994a), A 

sociedade dos indivíduos (1994b) e Os estabelecidos e outsiders (2000) estamos repensando a tradição 

intelectual na area, a qual concebe o público e o privado nos termos apontados por Bobbio (1987). Nesse 

sentido, temos nos perguntado em que medida as diferenças entre o público e o privado são convencionais ou 

naturais.   

Os estudos da obra elisiana têm nos possibilitado construir algumas problematizações iniciais, dentre as quais 

destacamos a seguinte: como reelaborar a noção clássica de público e de privado considerando-se os 

processos de interdependência eu-nós/eu-nós-eles tratados por Elias?     

É claro que não uma tarefa fácil. Assim sendo, este texto busca uma aproximação introdutória das 

contribuições de Elias para a area. Para tanto, inicialmente apresentamos uma síntese de idéias produzidas 

recorrentemente sobre o público e o privado e, em seguida, discutimos sobre as possíveis contribuições de 

Elias com a temática, as quais destacamos as suas idéias sobre processos de interdependência eu-nós/eu-nós-

eles e, figuração.  
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A tradição na area 

Voltando um pouco atrás na história, de acordo com Arendt (2009), dentre as transformações político-

econômicas e sociais ocorridas na modernidade, especialmente nas últimas décadas do século XIX, destaca-

se a acentuação da transferência de atividades econômicas particularmente de interesse privado, a esfera 

privada, condicionando processos de publicização de demandas particulares, a qual resulta em tornar 

interesses comuns demandas que, em sua origem, são de um grupo determinado. Conforme a sua análise a: 

[...] ascensão do social coincidiu historicamente com a transformação da preocupação 

individual com a propriedade privada em preocupação pública. Logo que a passou à esfera 

pública, a sociedade assumiu o disfarce de uma organização de proprietários que, ao invés 

de se arrogarem acesso à esfera pública em virtude de sua riqueza, exigiram dela proteção 

para o acúmulo de mais riqueza. (ARENDT, 2009, p. 78). 

De acordo com ela, naquele momento histórico, as supra transformações realçaram porosidades das fronteiras 

entre Estado, mercado, sociedade civil e indivíduos, e, portanto, entre as esferas pública e privada; diluindo a 

compreensão de teorias políticas clássicas de que as necessidades humanas se resolvem na esfera privada e, 

por oposição, a sua liberdade na esfera pública.  

Apesar de o mapeamento das fronteiras entre os termos público e privado esbarrar, historicamente, em 

ambiguidades, Dupas (2003, p. 17), em sua instigante obra Tensões contemporâneas entre o público e o 

privado, nos lembra que: 

na teoria política clássica, incorporada ao inconsciente coletivo das sociedades, o espaço 

público era equivalente ao espaço da liberdade dos cidadãos, no qual estes exerciam sua 

capacidade de participação crítica na gestão dos assuntos comuns, sob o princípio da 

deliberação; um espaço que se opunha, portanto, ao espaço privado regido pela dominação 

do poder. 

Ou seja, esses espaços podiam ser identificados com razoável racionalidade. O autor, ainda, esclarece que 

“para os gregos, uma vida na privacidade – sem participação na esfera pública – constituía a privação das 

faculdades humanas mais valiosas, assim como só poderia ser um bom político quem, na esfera privada, fosse 

ético, moral, digno”. (idem, p. 28).  

Mas cabe lembrar que na antiguidade grega somente alguns grupos, especificamente os homens que possuíam 

propriedade, participavam do espaço que autores tais como Aristóteles (2002) denominava como a esfera 

pública, ou seja, espaços de discussões e deliberações sobre os interesses comuns. A isonomia, entendida 

como a igual participação de todos os cidadãos no exercício do poder, caracterizava a comunidade política e, 

portanto, a democracia grega. Os cidadãos eram exatamente esses grupos que, por serem considerados iguais, 

exerciam a sua liberdade na esfera pública.  
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A ampliação das possibilidades para a participação de indivíduos e grupos diferenciados naquilo que se 

denomina como esfera pública ocorre, a partir do século XVIII
85

, impulsionada por lutas concretas e 

simbólicas pela invenção, pelo reconhecimento e/ou pela garantia de determinados direitos individuais/civis e 

políticos. No entanto, ao lado disso, ocorre a ampliação do sentido daquilo que se denomina como privado, na 

medida em que este irá ser, progressivamente, inventado como o espaço da satisfação plena do sujeito 

moderno, portanto, das suas necessidades e da sua liberdade.  

Segundo Costa (2002), de um modo geral, há duas grandes vertentes teóricas que organizam trabalhos que 

buscam compreender em que medida a ampliação e/ou restrição da esfera pública articula-se à construção das 

democracias
86

 na modernidade. Na primeira vertente se destacam os trabalhos de Neidhardt e Luhmann 

(citados por COSTA, 2002), os quais entendem a esfera pública como o espaço concreto e simbólico 

formatado pela comunicação de massa, pela produção do “consenso ilusório” (PERISSINOTTO, 2008), em 

que prevalece a disputa pelo controle das informações e, de projetos políticos e sociais.  

Já a segunda vertente, com bastante influência na produção brasileira na area, caracteriza-se pelo 

reconhecimento do conjunto de instâncias comunicativas que estão presentes na vida social (que não é só a 

mídia) e, portanto, pelas formas discursivas alternativas que são produzidas em seu contexto. Apesar de 

apresentarem dissonâncias sobre a produção da esfera pública e sobre o seu papel na modernidade, os 

trabalhos de Arendt e Habermas fazem parte dessa vertente. 

De acordo com Costa (idem, p. 22): 

ao enfatizar a possibilidade de um entendimento comunicativo efetivo na esfera pública, os 

trabalhos reunidos nessa segunda vertente analítica não pretendem, obviamente, recusar a 

“mudança estrutural” da esfera pública burguesa, nem os processos apontados anteriormente 

– que são empiricamente iniludíveis – de espetacularização e consequente perda de 

substância argumentativa da comunicação pública. Busca-se, contudo, mostrar que tais 

transformações não preenchem todo o “volume” da esfera pública. 

Para Arendt (2009, p. 59-78), a esfera pública seria o espaço comum a todos, em que “tudo o que vem a 

público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível”, conformando em si o 

fenômeno da política. Já a esfera privada refere-se ao espaço da intimidade, em que o quer que o sujeito “faça 

permanece sem importância ou consequência para os outros, e o que tem importância para ele é desprovido 

de interesse para os outros”. 
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 Genericamente, democracia pode ser entendida como “conjunto de instituições caracaterizadas pelo tipo de resposta 

que é dada às perguntas ‘Quem governa ’ [forma] e ‘Como governa ’ [conteúdo]” (BOBBIO, 1987, p. 157). 
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No pensamento arendtiano, o público e o privado são categorias radicalmente distintas, as quais formatam as 

possibilidades para a realização da condição humana. A esfera pública é o espaço comum em que os homens 

exercem a vita activa
87

, a ação, ou seja, a plenitude da liberdade, da dignidade da política, das relações 

desvinculadas das necessidades. Já na esfera privada – o espaço doméstico –, os homens exercem o labor, ou 

seja, a plenitude das suas necessidades, da satisfação da reprodução material.  

Arendt (idem, p. 79), em sua produção intelectual sobre a constituição do sujeito e da vida política na 

modernidade, busca compreender se a sociedade, neste contexto, foi reduzida a uma “massa” cuja “única 

coisa [...] em comum são os seus interesses privados”. Interessa observar que se na democracia grega a esfera 

pública era imediatamente a comunidade política, já na modernidade ele irá se reduzir em esfera social. Para 

a autora, a própria esfera privada, também, se reduziu a esta:  

[...] pois sabemos que a contradição entre o privado e o público, típica dos estágios iniciais 

da era moderna, foi um fenômeno temporário que trouxe a completa extinção da própria 

diferença entre as esferas privada e pública, a submersão de ambas na esfera do social. Pela 

mesma razão, estamos em posição bem melhor para compreendermos as consequências, 

para a existência humana, do desaparecimento de ambas estas esferas da vida – a esfera 

pública porque se tornou função da esfera privada, e a esfera privada porque se tornou a 

única preocupação comum que sobreviveu. (idem, p. 79). 

 A crítica, talvez, mais relevante sobre esse pensamento de Arendt, seja a de que vê nele a impossibilidade de 

abarcar o fenômeno da construção social do público e do privado no século XX, na medida em que para a 

autora “a emergência do social e a nova relevância do privado são conotados como fatal corrupção de um 

espaço público moldado pelos padrões da Antiguidade clássica”. (LAVALLE, 2001, p. 29).  

Na concepção de Habermas (1984), a esfera pública seria o espaço em que se legitima, por meio de processos 

comunicativos, os interesses da sociedade, os quais deverão ser garantidos pelos mecanismos 

institucionalizados do sistema político.  

Carmo (2010, p. 25-29), ao elaborar uma revisão do pensamento habermasiano, afirma que ele constrói a sua 

concepção de esfera pública na modernidade tomando como base que, por um lado “nas sociedades 

capitalistas, tanto o sistema burocrático estatal quanto os setores privados têm interesses similares” e, por 

outro lado, nestas sociedades “os cidadãos, conduzidos pela publicidade, podem ser chamados a legitimar 

acordos políticos sem mesmo participarem deles”.  

Nesse sentido, considerou que o pensamento de Arendt estava equivocado, pois para ele política e economia 

são indissociáveis. “Não existe política pública que não considere a disponibilidade dos recursos financeiros, 
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nem programa político que não atente para a geração e distribuição de renda”. (HABERMAS, 2001, citado 

por CARMO, 2010, p. 23). 

Dessa forma, Habermas (1984) discorda de Arendt (2009) em relação à concepção de esfera pública, mas 

concorda com ela ao que se refere ao seu esgarçamento na modernidade. Contudo, suas explicações para tal 

esgarçamento são diferenciadas.  

Conforme discutimos anteriormente, para Arendt a publicização de interesses econômicos submergiu a esfera 

pública à social. Já para Habermas, a apropriação desigual de recursos comunicativos impossibilita que os 

sujeitos participem nas mesmas condições dos debates e das decisões que interessam à sociedade.  

Conforme anunciado na introdução deste texto, com base em estudos da obra de Elias (1993, 1994a, 1994b, 

2000), temos questionado as proposições clássicas sobre a construção do público e do privado. Nossas 

reflexões iniciais na area apontam para alguns caminhos, os quais apresentamos agora.  

Repensando muros... 

Do ponto de vista histórico-sociológico, Norbert Elias estudou o espaço privado ou o processo de 

privatização de tal modo que se questionou sobre as maneiras em que as sociedades definem o que é privado 

e o que é público. Em O processo civilizador (ELIAS, 1994a) objetivou compreender: 

como e porque, no curso de transformações gerais da sociedade, que ocorrem em longos 

períodos de tempo e em determinada direção – e para as quais foi adotado o termo 

“desenvolvimento” – a afetividade do comportamento e experiências humanos, o controle 

de emoções individuais por limitações externas e internas e, neste sentido, a estrutura de 

todas as formas de expressão, são alterados em uma direção particular. (idem, p. 214). 

Em sua teoria da civilização buscou explicar de que forma e por que as sociedades produzem processos de 

privatização das condutas sociais e, vice-versa. Seus exemplos sobre os hábitos de assoar-se sendo 

remodelados durante séculos ilustram algumas de suas proposições na área. Enquanto no século XVI 

prevalecia na sociedade a ideia de que: 

assoar o nariz no chapéu ou na roupa é grosseiro; e fazê-lo com o braço ou o cotovelo é 

coisa de mercador. Tampouco é muito mais educado usar a mão, se imediatamente limpa a 

meleca na roupa. O correto é limpar as narinas com um lenço e fazer isso enquanto se vira 

se pessoas mais respeitáveis estiverem presentes. Se alguma coisa cai no chão enquanto 

assoa o nariz, deve-se imediatamente pisá-la com o pé [...]. (idem, p. 149).  

 

Já no século XVIII: 

todos os movimentos voluntários com o nariz, sejam feitos dentro do nariz, sejam feitos pela 

mão ou por outra maneira, são indelicados e infantis. Colocar os dedos dentro do nariz é 

uma indelicadeza revoltante (...). Crianças cometem muito esse lapso. Os pais devem 
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corrigi-las rigorosamente. Você deve observar, ao assoar o nariz, todas as regras da 

propriedade e da limpeza. (idem, p. 151). 

Na medida em que o processo civilizador tanto redefine relações sociais, transformando costumes e hábitos, 

normas de etiqueta e sentimentos de vergonha, entre outros, tem-se na transformação do Estado medieval 

para o moderno uma substancial mudança das relações entre público e privado, 

Em seu estudo sobre os processos sociogenéticos e psicogenéticos na sociedade da alta Idade Média européia, 

Elias mostrou que os mecanismos civilizatórios de controle e de autocontrole definiam as fronteiras reais 

entre as novas e as velhas formas do público e do privado. 

Contudo, demonstrou que a redefinição dessas fronteiras somente é possível por causa da interdependência 

entre os processos sociogenéticos e psicogenéticos, ou seja, por causa dos modos em que os indivíduos se 

ligam uns aos outros em uma pluralidade, ou uma sociedade. A sua idéia, que seria aprofundada 

posteriormente, é a de que: 

conceitos como “individuo” e “sociedade” não dizem respeito a dois objetos que existiriam 

separadamente, mas a aspectos diferentes, embora inseparáveis, dos mesmos seres humanos, 

e que ambos os aspectos (e os seres humanos em geral) habitualmente participam de uma 

transformação estrutural. (idem, p. 220). 

Também reside aí a sua crítica a idéia de homo clausus. Afinal, para ele, as estruturas da psique humana e as 

estruturas da história humana são indissociáveis, não havendo, portanto, indivíduos, mas sociedade de 

indivíduos.  

Por meio dessas observações, entendemos que para Elias não há categorias atemporais, universalmente 

válidas, para se definir o que é público e o que é privado. E, portanto, a supremacia de um sobre outro (o 

público sobre o privado na Antiguidade e, o privado sobre o público na modernidade) é produzida no interior 

de um processo civilizatório determinado. 

Na sua produção sociológica a idéia de esfera pública e de esfera privada não faz qualquer sentido, mas sim 

as dinâmicas que produzem o espaço como uma figuração. 

Para uma aproximação do entendimento do que seja configurações/figurações para ele, recorremos ao seu 

exemplo sobre a “idéia do jogo”:  

se quatro pessoas se sentarem à volta de uma mesa e jogarem cartas, formam uma 

configuração. As suas ações são interdependentes. Neste caso, ainda é possível curvarmo-

nos perante a tradição e falarmos do jogo como se este tivesse uma existência própria. É 

possível dizer: « O jogo hoje à noite está muito lento!». Porém, apesar de todas as 

expressões que tendem a objetivá-lo, neste caso o decurso tomado pelo jogo será 

obviamente o resultado das ações de um grupo e indivíduos interdependentes. Mostramos 

que o decurso do jogo é relativamente autônomo de cada um dos jogadores individuais, 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   318 

dado que todos os jogadores têm aproximadamente a mesma força. Mas este decurso não 

tem substância, não tem ser, não tem uma existência independente dos jogadores, como 

poderia ser sugerido pelo termo «jogo». Nem o jogo é uma idéia ou um «tipo ideal», 

construído por um observador sociológico através da consideração do comportamento 

individual de cada um dos jogadores, da abstração das características particulares que os 

vários jogadores têm em comum e da dedução que destas se faz de um padrão regular de 

comportamento individual. (ELIAS, 1999, p. 141-142). 

A configuração/figuração seria um padrão mutável criado pelos jogadores por meio de seus pensamentos e de 

suas ações nas relações entre eles, os quais são possíveis em contextos determinados.  

Nesse sentido, considerando-se aquilo que apreendemos nessa obra, entendemos que o que se oculta e o que 

se mostra em uma sociedade está determinado por mecanismos civilizatórios que figuram espaços ora como 

público, ora como privado. 

Essas figurações são resultantes de processos de interdependência entre eu-nós (ELIAS, 1994b) e eu-nós-eles 

(ELIAS, 2000).  

Em A sociedade dos indivíduos (ELIAS, 1994b) ele apresenta a sua teoria sobre o eu-nós. Para Elias: 

é incomum falar-se em uma sociedade dos indivíduos. Mas talvez isso seja muito útil para 

nos emanciparmos do uso mais antigo e familiar que, muitas vezes, leva os dois termos a 

parecerem simples opostos. [...] Só é possível alcançá-lo quando se ultrapassa a mera crítica 

negativa à utilização de ambos como opostos e se estabelece um novo modelo da maneira 

como, para o bem ou para o mal,os seres humanos individuais ligam-se uns aos outros numa 

pluralidade, isto é, numa sociedade. (idem, p. 8). 

Para ele, não há ação individual, não há sequer individuo, se não um eu regulado por processos de 

diferenciação e de integração em um nós. 

Em virtude [da] inerradicável interdependência das funções individuais, os atos de muitos 

indivíduos distintos, especialmente numa sociedade tão complexa quanto a nossa, precisam 

vincular-se ininterruptamente, formando longas cadeias de atos, para que as ações de cada 

individuo cumpram suas finalidades. Assim, cada pessoa singular está realmente presa; está 

presa por viver em permanente dependência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias 

que ligam outras pessoas, assim como todas as demais, direta ou indiretamente, são elos nas 

cadeias que a prendem. Essas cadeias não são visíveis, mas mutáveis, porém não menos 

reais, e decerto não menos fortes. E é a essa rede de funções que as pessoas desempenham 

umas em relação a outras, a ela e nada mais, que chamamos “sociedade”. Ela representa um 

tipo especial de esfera. Suas estruturas são o que denominamos “estruturas sociais”. E, ao 

falarmos em “leis sociais” ou “regularidades sociais”, não nos referimos a outra coisa senão 

isto: às leis autônomas das relações entre as pessoas individualmente consideradas. (idem, p. 

23) 

Dessa maneira, não posso analisar a ação isolada, mas em relação de interdependência com outras, e com o 

todo... a sociedade. 

Elias trabalha com a idéia da balança entre o eu e o nós para compreender como e por que, em momentos 

históricos distintos, há uma tendência de se focar mais a identidade-eu e, em outros, a identidade-nós. 
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Contudo, para ele, não existe um lugar próprio do eu e, um outro do nós. Em analogia, consideramos que o 

espaço próprio do privado e do público só existe enquanto uma metáfora política.  

Assim como Elias não separa individuo de sociedade, ele não separa Estado de sociedade. 

Hoje, tanto quanto antes, não são apenas as metas e pressões “econômicas”, nem tampouco 

apenas os motivos políticos, que constituem as principais forças motrizes das mudanças. 

Nem a aquisição de “mais” dinheiro ou “mais” poder econômico é a meta real da rivalidade 

entre Estados ou da ampliação do âmbito do Estado, nem a aquisição de maior poder 

político e militar constitui simplesmente uma máscara, um meio para atingir a meta 

econômica. Os monopólios de violência física e dos meios econômicos de consumo e 

produção, sejam coordenados ou não, estão inseparavelmente interligados, sem que um 

deles jamais seja base real e o outro meramente uma “superestrutura”. Juntos, eles geram 

tensões que pressionam no sentido de sua transformação. Juntos formam o cadeado que liga 

a corrente que agrilhas homens entre si. Em ambas as esferas de aglutinação humana, a 

política e a econômica, estão em funcionamento os mesmos mecanismos, em permanente 

interdependência. (ELIAS, 1993, p.264). 

No contexto contemporâneo, cabe nos perguntarmos, por exemplo, sobre as tensões produzidas no âmbito 

Estado/Sociedade que ora figuram o espaço como público, ora como privado, constituindo democracias. 

Já em Os estabelecidos e outsiders (ELIAS e SCOTSON, 2000) os autores discutem a relação eu-nós-eles. 

Nessa obra, eles trabalham com as categorias establishment e outsiders. 

Um establishment é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como uma “boa 

sociedade”, mais poderosa e melhor, uma identidade social construída a partir de uma 

combinação singular de tradição, autoridade e influência: os established fundam o seu poder 

no fato de serem um modelo moral para os outros. (idem, p. 7). 

Os outsiders são os que estão fora dela. Trata-se de um conjunto heterogêneo e difuso de pessoas unidas por 

laços sociais menos intensos do que aqueles que unem os established.  

Para Elias e Scotson, os estabelecidos e os outsiders “se definem na relação que as nega e que as constitui 

como identidades sociais. Os indivíduos que fazem parte de ambas estão, ao mesmo tempo, separados e 

unidos por um laço tenso e desigual de interdependência”. (idem, p. 8).  

Eles acrescentam: 

os grupos ligados entre si sob a forma de uma configuração de estabelecidos-outsiders são 

compostos de seres humanos individuais. O problema é saber como e por que os indivíduos 

percebem uns aos outros como pertencentes a um mesmo grupo e se incluem mutuamente 

dentro das fronteiras grupais que estabelecem ao dizer ‘nós’, enquanto, ao mesmo tempo, 

excluem outros seres humanos a quem percebem como pertencentes a outro grupo e a quem 

se referem coletivamente como ‘eles’. (idem, p. 38). 

Assim, se em A sociedade dos indivíduos há toda uma discussão sobre a necessidade ontológica do eu se 

encontrar no nós, em Os estabelecidos e outsiders prevalece reflexões, a partir de constatações empíricas, 

sobre a necessidade do eu se integrar, e se diferenciar do eles.  



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   320 

Considerando-se os estudos iniciais das três obras assinaladas, concluímos, provisoriamente, que as fronteiras 

entre o público e o privado construídas por pensadores como Aristóteles (2002), Arendt (2009) e Habermas 

(1984) são ilusórias, pois indivíduos em pluralidade, em permanentes processos de interdependência, por 

vezes tensas, se misturam, se conformam, se deformam, se formam, se contradizem e se expandem. 
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Resumo 

Este trabalho faz uma análise dos movimentos sociais que emergiram na América latina nos últimos 

anos envolvendo Brasil e Colômbia. Ele tem por meta refletir como se dá a atuação das suas redes 

sociais anti-utilitaristas que fundam novas organizações do sul global. Assim, por um lado, 

adotamos as ideias de Quintaneiro (2010), Zabludovsky (2007) e Gebara (2005), por outro lado, 

utilizamos as reflexões de Gohn (2013), Caillé (2013) e Martins (2012) a fim de compreender como 

essas ações coletivas incorporam a postura crítica do capitalismo proposto pelo M.A.U.S.S 

(Movimento Anti-utilitarista nas Ciências Sociais).  

Palavras-Chaves: Movimentos Sociais. Interdependência. Redes Sociais. 

 

Abstract 

 

This paper studies the social movements, which emerged recently in America Latina, particularly in 

countries like Colombia and Brazil. This paper researches about the roles of anti-Utilitarianism 

social movements, this social networking give background of the new movements of the south 

globe. For that reason, it uses the ideas of Quintaneiro (2010), Zabludovsky (2007) and Gebara 

(2005); also, it used arguments of Gohn (2013), Caillé (2013) e Martins (2012) with the goal of 

understand how these community actions take a critical posture about Capitalism, these actions are 

proposed for the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences (MAUSS). 

 

Keywords: Social movement.  Social Network.  Interdependence.     

 

 

 

Introdução 

A emergência de movimentos sociais como Occupy Wall Street (2011) e Primavera Árabe (2010) ambos 

situados no contexto pós-crise econômica dos Estados Unidos em 2009, os quais abalaram e corroeram as 

estruturas político-econômico-sociais de países europeus como a Espanha, por exemplo (ROLNIK, 2013). É 
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nesta configuração de acontecimentos que observamos uma série de ações coletivas impetradas por diferentes 

movimentos sociais no contexto latino-americano que, de certa maneira, causaram enormes transformações 

na construção social da realidade do sul global. Para o intento da nossa discussão privilegiamos analisar as 

configurações sociais do Brasil e da Colômbia a partir de dois movimentos sociais específicos: O Movimento 

Passe Livre - MPL - (caso Brasil) e O Movimento Marcha Patriótica - MAPA - (caso Colômbia). 

Sobre o alvorecer deste novo cenário de ações coletivas dos movimentos sociais que acampam a América 

Latina é importante compreender que: “a partir de 2013 é preciso repensar as análises sobre a lógica da ação 

coletiva organizada diferenciando-a quando ocorre a partir de grupos, estruturas políticas e organizacionais 

dos movimentos já tidos como tradicionais” (GOHN, 2015, p.4). Essa passagem sinaliza a urgência e a 

necessidade de articular novas interpretações empírico-teóricas a fim de compreender as configurações, as 

interdependências, os interesses e as relações sociais que animam tais estruturas de poder coletivo. Diante de 

tantos desafios este texto mobiliza as ideias de Norbert Elias com o objetivo de investigar como a atuação das 

redes sociais anti-utilitaristas do cotidiano que fundam as atuais mobilizações sociais na América Latina 

podem ser compreendidas por uma abordagem de redes de interdependência proposta por Elias (1994) a fim 

de ampliar a compreensão do protagonismo social mobilizados por esses movimentos sociais. De forma 

sintética, o texto elege o seguinte percurso argumentativo. Um: apresenta as novas configurações dos 

movimentos sociais na América Latina. Dois: discute as possibilidades de compreensão das ações coletivas 

latino-americanas a partir da sociologia relacional de Norbert Elias dando ênfase nas configurações das redes 

de interdependência dos indivíduos. Três: Apresenta a concepção anti-utilitaristas das ações coletivas. 

Quatro: aborda as considerações finais do trabalho.  

As novas configurações dos movimentos sociais na América Latina 

A partir do pressuposto eliasiano de figurações
90

, o qual diz respeito as transformações plásticas do tecido 

social e compreende as transformações sociais em contínuo fluxo o que permite o aumento no gradiente 

compreensivo das interações sociais. 

Ao analisar as investigações de Gohn & Bringel (2013), as conclusões de Bringel (2015) e investigar as 

proposições de Scherer-Warren (2013) compreendemos que as novas configurações dos movimentos sociais 

na américa latina apresentam uma série especificidades que merecem apreciação, dentre tantas destacamos. 

Um: compreender que as ações coletivas nas sociedades modernas têm um papel de expor as reivindicações 

dos cidadãos uma vez que estas organizações sociais se tornaram formas rotineiras de participação política. 
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Dois: considerar que as mobilizações sociais continuam sendo centrais nos processos de mudanças e 

transformações sociais, na medida em que alguns grupos mobilizam a construção social de uma possível 

cosmovisão utópica da vida política pautada em preceitos morais. Três: entender que as relações de 

interdependências que mobilizam as ações coletivas no contexto pós-Occupy Wall Street são caracterizadas 

pela ideia de multimilitância o que amplia os repertórios de ação dos movimentos sociais. Por fim, vários 

autores, ressaltam a importância de uma releitura das ações coletivas a fim de compreender o caráter 

determinante do contexto e das oportunidades políticas favoráveis à emergência de tais ações mobilizatórias. 

Essas transformações e características das ações coletivas, de maneira geral, configuram as principais ações 

coletivas da América Latina. Estrategicamente, em recensão a perspectiva comparativa de trabalho 

investigativo, nossa pesquisa
91

 se debruça nas seguintes organizações sociais: O Movimento Passe Livre 

(caso Brasil) e O Movimento Marcha Patriótica (caso Colômbia). 

1.1 O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal 

e independente que luta por um transporte público inclusivo e gratuito. É com estas palavras que 

o movimento se apresenta no seu site oficial
92

 isso nos permite entender parte de seus princípios 

e também parte dos seus objetivos. 

O MPL emerge em nossa pesquisa a partir das “Jornadas de Junho de 2013” que ocorreram nas principais 

cidades brasileiras e são consideradas como uma das maiores manifestações de movimentos sociais na 

América Latina nos últimos anos. Tais mobilizações sociais continuam a desafiar vários pensadores no 

trabalho de compreender um fenômeno sociológico que mobilizou milhares de sujeitos de diversas faixas 

etárias, de múltiplas classes sociais, das mais diferenciadas organizações sociais, enfim um fenômeno social 

de heterogeneidade total (CHAUÍ, 2013). 

Conforme Saraiva (2012) compreendemos que a organização do MPL se dão primeiramente pela 

reestruturação do sistema de transporte tendo como ponto de partida a reivindicação do passe livre estudantil. 

Os princípios constitutivos que dinamizam o MPL são a autonomia e independência, o apartidarismo mais 

não anti-partidismo e a horizontalidade. As unidades locais devem manter os princípios federais do 

movimento, sendo estes princípios básicos aprovados em uma plenária e, portanto, só podem ser modificados 

pelo método do consenso.  

                                                 
91

 Desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE (PPGS-UFPE). Intitulada: Ações Coletivas, 

Produção Simbólica e Teoria da Dádiva: Novas possibilidades de Interpretação Anti-utilitarista das Mobilizações 

Sociais na América Latina (casos Brasil e Colômbia 2010-2013). 
92

 Para maiores detalhes consultar: www.mpl.org.br. 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   324 

Os militantes envolvidos no MPL são responsáveis e autônomos na criação das regras do movimento com 

independência em relação a partidos, a ONGs, a instituições religiosas e organismos financeiras. 

O Movimento Social e Político Marcha Patriótica (MAPA) “nasceu” no dia 21 de abril de 2012 

numa das manifestações mais numerosas dos últimos tempos na Colômbia. A expressão 

político-cultural deste grupo de interesse acolheu em sua plataforma reivindicatória 

camponeses, indígenas, coletivos de mulheres, o movimento estudantil e muitas outras organizações sociais 

representativas do território nacional, as quais estavam mobilizadas pelo lema: “pela segunda e definitiva 

independência” num cenário de proposta democrática, enfatizando uma mensagem clara e contundente da 

cultura nacional. O MAPA promulga a não existência de hierarquias, tampouco existe uma direção 

centralizada, pelo contrário, se proclama numa horizontalidade onde todos podem ter igual poder de 

participação. 

Para autores como Lozano Guillén na obra -  Colombia: el nuevo país está en Marcha (2013) observamos a 

constituição de um conjunto de princípios políticos como a amplitude, os processos nacional, regional e 

local, a promoção dos debates, decisões e estruturas coletivas que foram incorporados em todas os espaços 

formais e dinâmicos de mobilização do MAPA. 

O MAPA também promove e garante a permanente participação das organizações de base e consulta com 

elas tanto na construção do MAPA como na tomada de decisões. Há ainda a geração dos espaços de 

deliberação e decisão popular que é visto como um dever dentro do MAPA no intuito de generalizar as 

iniciativas que favoreçam a deliberação e a decisão popular sobre os diversos aspetos estratégicos nacionais, 

regionais e locais. Por fim, o MAPA incentiva o debate e a criação de consensos como primeira forma para a 

tomada de decisões, tendo como última instancia o sistema de votação que consagra a maioria.  

Os princípios políticos aqui enunciados e a plataforma de organização do MAPA levaram seus articuladores a 

serem reconhecidos como integrantes de um anti-sistema e recebessem estigma de “inimigo” do Estado. Isso 

também gerou desgaste do MAPA frente às classes dominantes do país
93

. O termo patriótico evoca também a 

necessidade de resgatar a história e o ideário independentista do saudosista “movimento” bolivariano que 

defende a emergência da: “segunda e definitiva independência”. 

A partir destas configurações das ações coletivas em análise faz-se necessário evocar uma grade teórica capaz 

de lançar um olhar investigativo a fim de compreender as minúcias das redes interativas que mobilizam essas 
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organizações sociais como também lançar de um olhar relacional que permita contemplar as relações de 

poder que configuram esse fenômeno sociológico dos movimentos sociais. 

A noção eliasiana de interdependência dos indivíduos como chave analítica para compreender 

as redes interativas das ações coletivas Latino-Americanas 

Compreender as ações coletivas dos movimentos sociais latino-americanos constitui um denso trabalho 

sociológico de investigação compreensiva das interações que mobilizam os agentes sociais para a disposição 

de viver na cifra da coletividade (TARROW, 2009; GOHN 2013; BRINGEL, 2015).  

No campo de estudos eliasianos esse trabalho se dá a partir de algumas prerrogativas. Tomando por base as 

contribuições de autores como Quintaneiro (2010), Zabludovsky (2007), Gebara (2005) e o próprio Elias 

(1994) observamos que a sociologia deve ter a compreensão de interpretar a atuação dos atores sociais a 

partir de uma perspectiva da interdependência das ações sociais o que permite superar a dicotomia da relação 

indivíduo-sociedade que advoga, por um lado, a supremacia do indivíduo sobre o tecido social mas também; 

por outro lado, compreende o papel determinante da macro estrutura societal sobre os agentes sociais.  Para 

superar essa realidade dicotômica e revelar a formação de diferentes modais de relações sociais o autor do 

Processo Civilizador (1994) nos apresenta conceitos como configuração, interdependência, perspectiva 

relacional de poder, rede de interdependência, dentre outras propostas de investigação do mundo social.  

No desafio de entender as configurações das ações coletivas a ideia de interdependência emerge com 

importância na medida em que permite compreender como tanto o MPL como o MAPA fazem parte de uma 

rede interdependente de movimentos sociais que constroem estruturas de mobilizações motivados pela força 

de laços e redes de compartilhamento das causas sociais importante para o contexto da sociedade latino-

americana. Para Elias o conhecimento social advém de uma experiência reticular das demandas construídas 

no mundo social porque: 

(...) as ideias de um interlocutor penetram num diálogo interno do outro como adversário, 

assim impulsionando seus pensamentos. A característica deste tipo de processo que 

podemos chamar de imagem reticular, é que, no decorrer dele, cada um dos indivíduos 

forma ideias que não existem antes ou levam adiante ideias que já estavam presentes. Mas a 

direção e a ordem seguidas por essa formação e transformação das ideias não são 

explicáveis mão são explicáveis pela estrutura de um ou outros parceiros, e sim pela relação 

entre os dois. É justamente este fato das pessoas mudarem umas em relação às outras e 

através de sua relação mútua, de estarem continuamente moldando e remoldando em relação 

umas às outras, que caracteriza esse fenômeno reticular geral (ELIAS, 1994, p. 29) 

Essa passagem constitui uma fonte de esclarecimento interessante para interprestar as relações de 

interdependência emergente das ações coletivas tratadas neste texto porque ao analisar os princípios que 

regem estes movimentos sociais observamos que as motivações, os objetivos, as estratégias de ação em prol 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   326 

de uma cultura de paz e em defesa da ampliação e democratização do acesso ao transporte público foram 

construídas em coesão com uma postura reticular dos agentes que formam esses movimentos porque 

características como a pluralidade de demandas, a multimilitância, a geração de espaços de deliberação, a 

formação de uma postura política apartidária advém de uma (re)configuração de ideias que são levadas 

adiante pelas ações dos militantes que são construídas em processos históricos modernos. Isso, de certa 

forma, concorda com as ideias de Zabludovsky em: Norbert Elias y los Problemas Actuales de la Sociología 

(2007) na medida em que ela afirma: 

Elias enfatiza a concepção de mudança social em relação aos processos históricos de longa 

duração e com microprocessos que permitem explicar as biografias e ações individuais a 

partir das mudanças macrossociais. Ele considera que a transformação dos comportamentos 

é uma característica da modernidade (ZABLUDOVSKY, 2008, p. 81, tradução nossa). 

Nos aproximando das ideias defendidas por Zabludovsky observamos que as transformações sociais 

mobilizadas tanto do MAPA quanto do MPL advém das transformações sociais oriundas das 

biografias compartilhadas interelacionalmente dos seus militantes que agem por meios de redes 

interdependentes conectando milhares de indivíduos em suas causas sociais. No caso do MPL é 

evidente que suas ideias são parte de uma rede de processos históricos sociais defendidas pelos 

protagonistas de diversos movimentos estudantis. Na configuração da Marcha Patriótica as ações em 

prol da paz são oriundas de processos históricos de longa duração que atormentam a sociedade 

colombiana desde os anos 1960. Curiosamente, no Mapa as configurações das redes de movimentos 

sociais são muito plásticas, ou seja, o tecido de interação destas redes são muitos espiralados porque 

a redes de indivíduos que constitui esta organização social advém de amplos setores da sociedade, a 

saber: dos intelectuais, dos indígenas, dos coletivos de mulheres, das diversas ONGs, dos 

trabalhadores do campo. Para autores como Caillé (2013) e Martins (2016) o MAPA constitui uma 

espécie de heterotopia, na medida em que tem a pretensão de mobilizar mudanças radicais no seio 

de uma sociedade estruturada no signo da violência.  

Dadas as capilaridades destas organizações sociais compreendemos que a noção de poder que 

advém do edifício teórico eliasiano nos auxilia a compreender o protagonismo dessas mobilizações. 

Para Gebara & Lucena (2005) o conceito de poder é estratégico para compreender as estruturas de 

mobilização destes movimentos sociais porque ao compreender a ideia de poder como um atributo 

das relações sociais presente no contato dos indivíduos e das suas ações (política, econômica, 

cognitiva, etc.) é possível admitir a perspectiva relacional do poder compreendendo a relação de 
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configuração nas tramas das organizações sociais com o mundo da vida que advém das ruas (las 

calles) do Brasil e da Colômbia porque a concepção de poder nos permite entender que: 

As particularidades dos indivíduos são reconfiguradas cada vez que a institucionalidade do 

poder se constitui de forma estrutural como também de modo contingente. A questão deixa de 

ter conotação estática para adquirir o caráter dinâmico e complexo ainda que não há um 

questionamento de toda visão estrutural do poder (...) O poder em seu próprio existir utiliza 

mecanismos bem determinados e se desprende de um sistema de referência que de alguma 

maneira das pressões que pesam sobre nossa existência (LADRIERE, 1975, 20-21, tradução 

nossa). 

Com esta passagem fica evidente como as ideias eliasianas de poder nos auxiliam a compreender o 

protagonismo sócio-libertário-relacional das ações coletivas porque com a apropriação de 

concepções de interdependência, de redes mas também com a compreensão de questões como as 

relações de poder nos permite interpretar como essas organizações sociais transformam as estruturas 

de determinados setores da sociedade latino-americana reivindicado dentre outras coisas a formação 

de ambientes de paz e a radicalização democrática do direito de ir e vir (este último percebido como 

um bem social).  

Da Sociologia Relacional de Elias às redes do movimentos sociais anti-utilitaristas: novas 

possiblidades de interpretação 

Após abordamos algumas especificidades das ideais eliasianas no contexto dos movimentos sociais 

observamos como o rico repertório de discussão teórica desse autor nos autoriza a compreender a construção 

sócio-histórica dessas organizações sociais a partir de um olhar anti-utilitarista da realidade social latino-

americana. 

Assim sendo, o Movimento Anti-utilitarista nas Ciências Sociais (M.A.U.S.S) emerge nos anos 1980 no 

mundo intelectual francês sob a liderança do sociólogo Alian Caillé. A ideia central desta organização social 

de intelectuais consiste em ressignificar as ideias do pensador social Marcel Mauss a partir da obra Ensaio 

sobre o Dom (2003) a fim de tecer uma crítica radical “a espírito do capitalismo (egoísta) ” que mobiliza os 

interesses da vida em sociedade. No contexto brasileiro alguns pensadores defendem esta postura, a saber: 

Frédéric Vandenberghe, Breno Bringel, Paulo Henrique Martins, dentre outros. Curiosamente no ano de 2013 

(momento de emergência das jornadas de junho de 2013) os autores anti-utilitaristas lançam uma nova 

proposta para interpretar os problemas da realidade social global, qual seja: a proposta do convivialismo. 

Esta proposta, dentre outras coisas, representa a necessidade de construção de postura moral, a formação de 

preceitos éticos, a construção e ressignificação da capacidade de viver juntos, de reconhecer a diferença do 
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meu diferente, de compreender a convivialidade como uma postura integral de interagir em sociedade 

(CAILLÉ ET AL, 2016). 

Inspirados nesta postura crítica e convivialista de interpretar a realidade latino-americana compreendemos 

que os princípios das estruturas de mobilização das organizações do MPL e do MAPA estão, de certa 

maneira, mobilizados por estas heterotopias de compreensão do mundo da vida. Neste sentido nosso artigo 

fundamentado pelas ideias de interdependência eliasianos mas também inspirados numa experiência de 

pensamento radical do anti-utilitarismo compreende que essas ações coletivas possibilitam a formação de 

uma rede de convivialidade solidária a fim de assegurar efetivamente as conquistas democráticas ainda não 

reconhecidas ou pouco valorizadas nesta realidade social específica (América Latina), a saber: participação 

ativa na constituição e implementação de políticas de interesse social, como também a construção de uma 

realidade política que respeite plenamente a coisa pública (realidade brasileira), democratizar, solidarizar e 

tornar público o acesso ao transporte público (o transporte reconhecido como um bem social) e, finalmente, 

repensar a construção social da nação a fim de garantir a construção de uma comunidade de paz que enxergue 

a integralidade do cidadão colombiano (a discussão colombiana). Essas são, apenas, algumas questões mais 

visíveis que impulsionaram uma vasta rede de mobilização que não silencia diante do poder utilitarista e 

colonizador da vida social latino-americana. Sobre a formação dessa rede percebemos que: 

A noção de rede emerge, por conseguinte, como base de uma sociologia meso-sociológica 

indispensável para os que se preocupam em explicar os sistemas de relações humanas nos 

espaços do cotidiano, que tem como objeto de estudo pequenos e médios grupos ou outros 

mais diversos como as redes de movimentos sociais, redes de estudantes, redes de 

escritores, redes de simpatizantes de um clube de futebol, redes familiares, dentre outros 

(MARTINS, 2012, p. 94). 

A partir da reflexão disposta percebemos a importância das redes sociais no processo de consolidação da rede 

de convivialidade solidária, que foi encampada pelos movimentos sociais da América Latina nos últimos 

anos. Nosso argumento ganha maior respaldo, na medida em que, outros pensadores dos movimentos sociais 

desde os anos 2000 já compreendiam a importância da convivialidade dispostas na postura moral boliviana 

do buen vivir
94

. 

Considerações finais 

Estudar os movimentos sociais constitui um denso desafio para ser superado pelo cientista social. A temática 

guarda uma polissemia em si própria. Há uma profusão de teorias e paradigmas muitas vezes 
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 Para maiores informações do movimento buen vivir consultar:  GUDYNAS & ACOSTA (2011) em – La renovación 

de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. 
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“incomunicáveis” (GONH, 2009, BRINGEL, 2015). Ao nosso entender, o desafio se amplia quando os 

estudos dos movimentos sociais se deslocar para o eixo epistemológico da América Latina porque, dentre 

outras limitações, não há uma teoria latino-americana dos movimentos sociais (GOHN, 2009, p. 240).  

Neste sentido ao estudar um tema tão desafiador como os movimentos sociais se faz necessário recorrer a um 

construto teórico que compreenda a vida em sociedade de maneira inter-relacional construída por forças de 

laços interdependentes na qual os estudos da Sociedade dos Indivíduos confluam para a compreensão das 

relações de poder construídas pelos agentes sociais no ato sutil das suas investidas políticas. Elias e sua teoria 

relacional nos mostra como a postura reticular das ações coletivas são importantes para criação de agendas 

protagonistas a fim de transformar e ressignificar a maneira de organização da sociedade do sul global. 

Enfim, Norbert Elias nos permite aproximar o olhar da macrovisão do mundo da vida com as singularidades e 

significados protagonizados pela agência social. Ao final deste artesanato intelectual foi possível 

compreender os motivos, as ações e mobilizações estruturadas na interdependência dos agentes sociais que 

constroem um processo de ressignificação (ainda em curso) da construção social da América Latina. 
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DIREITOS SOCIAIS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA FIGURACIONAL DE NORBERT 

ELIAS 
 

Monica Isabel Carleti Cunha
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Resumo 

Este estudo aborda a expansão dos direitos sociais das pessoas com deficiência, nos últimos anos, 

com ênfase na Assistência Social e à Educação postos pela Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva Inclusiva/2008. Utilizamos dados da pesquisa de mestrado intitulada Programa BPC 

na Escola: Dilemas e Perspectivas no Campo dos Direitos Sociais, concluída em 2015, pela 

Universidade Federal do Espírito Santo. Nas análises, observamos que, as estruturas monopolistas 

consolidadas no Estado Moderno perduram na atualidade, gerando alternância de grupos nos 

governos, contudo não estáveis, considerando as relações de forças de interesses antagônicos das 

configurações em torno do gestor central.  

Palavras-chave: Deficiência. Pobreza. Relações de Forças.  

 

Abstract 

This study is about the expansion of social rights related to disabled people, in the latest years, with 

emphasis in Social Assistance and to Education proposed by the National Special Education 

Politics, in the inclusive perspective of 2008. The data used was from a research of a master of BPC 

Programm in school: Dilemas and Perspectives on the Social Rights Field, finished in 2015, by the 

Federal University of Espirito Santo (UFES). On those analysis we could observe that the 

monopolists structures consolidated in the Modern State persist nowadays, creating a changing of 

groups in the governs, however, not solids, considering the strength relations of antagonistic 

interests of the configuration around the central manager. 

Key words: Disabled. poverty. strength relations. 
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Introdução 

A interface entre as políticas sociais, no bojo da complexidade da sociedade brasileira, na atualidade, se faz 

presente e necessária em prol da consolidação e da garantia do conjunto de direitos sociais
96

 no Estado 

democrático de direito, previstos na nossa Carta Magna. 

Em linhas gerais, no que se refere à seguridade social
97

, no caso brasileiro, o contexto histórico que impeliu o 

seu surgimento e expansão pautou-se como resultado de relações de forças na consolidação do Estado 

Moderno, no bojo da transição do Estado Liberal ao Estado Social balizado pelo desenvolvimento e expansão 

do capitalismo.  

No que se refere à Assistência Social, como um direito social desvinculado de contribuição prévia percorreu 

um longo caminho pós Constituição Federal/88 para que se efetivasse, por exemplo, o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC
98

 a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Nessa direção, objetivamos com este texto refletir sobre a expansão dos direitos sociais nos últimos anos no 

Brasil, com ênfase na Assistência Social e na Educação às pessoas com deficiência, no contexto das 

estruturas monopolistas das sociedades modernas e as diferentes direções ocorridas em consequência das 

relações de forças das diferentes configurações ora no poder central.  

Os dados que sistematizamos decorrem da pesquisa de mestrado intitulada Programa BPC na Escola: 

Dilemas e Perspectivas no Campo dos Direitos Sociais, concluída em 2015, pela Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

Nossas análises se encontram assentadas nos pressupostos da Sociologia Figuracional elaborada por Norbert 

Elias, a qual situa os processos sociais em permanente constituição. Em Elias, a pesquisa sociológica teve 
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 Assim dispõe o artigo 6º da Constituição Federal/1988 “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (nesta redação foi incluída a alimentação dada pela Emenda Constitucional 

nº 64, de 2010). 
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  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (Constituição Federal, Art. 194).  
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 O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Constituição Federal/ 88 e regulamentado pela Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, conhecida como LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social é garantido e distribuído um 

salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência, em situação de pobreza e/ou extrema pobreza, considerando 

os critérios estabelecidos para a concessão, ou seja, que a renda per capita familiar seja igual ou inferior a ¼ do salário 

mínimo. 
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como objeto de estudo, as “[…] redes de inter-relações, as interdependências, as figurações e os processos 

formados pelos homens interdependentes […]” (ELIAS, 2011, p. 11). Nessa perspectiva, as diferentes 

direções dos ‘acontecimentos’ sociais decorrem do equilíbrio de poder alcançado nas ‘configurações 

humanas’, independentemente do número de sujeitos envolvidos. 

A Consolidação das estruturas monopolistas no Estado Moderno 

Diferentemente dos historiadores clássicos, Elias sustenta, a partir de seus estudos sócios históricos, a 

premissa de que as transformações ocorridas nos comportamentos e emoções ao longo dos séculos são 

influenciadas pelas relações sociais de interdependência entre as sociedades de corte, o rei e as demais 

figurações que, direta ou indiretamente, participavam daquele modelo de organização social, bem como 

mediadas pelas permanentes transformações ocorridas nas diversas esferas do desenvolvimento social. 

Em suas teses, Elias evidenciou, igualmente, uma mudança estrutural na forma da dominação política que se 

inicia nos séculos XII e XIII e se estende por toda a Idade Média, no bojo da disputa pelo controle da 

produção e da terra, na qual se consolidou a chamada era do absolutismo. O autor nos provoca a pensar nos 

contextos sociais / estruturais que contribuíram para a preservação dessa forma de poder centralizada em 

determinados homens (reis) e seus herdeiros (príncipes) por um maior ou menor período.  

Assim, Elias desvela que a sustentação dos monarcas estava, indubitavelmente, atrelada às teias de 

interdependências estabelecidas com a sociedade de corte e os súditos, em constantes tensões que impeliam 

para diferentes direções. 

Outro importante aspecto, em Elias, que nos interessa em especial, neste intento, diz respeito à consolidação 

do absolutismo como estrutura de governo, com base nos monopólios dos tributos e da força física, validados 

pelo domínio territorial. Contudo, o autor afirma que:  

[...] a dissolução dos grandes monopólios de poder e terras foi modificado e acabou se 

rompendo apenas na medida em que, com a crescente divisão de funções na sociedade, a 

moeda, e não mais a terra, tornou-se a forma dominante de propriedade (Elias, 1993, p.142). 

Elias destaca também que “[...] foi muito mais o avanço da monetarização e comercialização, do que os 

ataques deliberados promovidos pelos círculos urbanos e burgueses, que causou o declínio dos senhores 

feudais”. 

Dessa forma, os monopólios da força militar e da tributação não possuem precedência um sobre o outro e 

ambos consolidam a constituição do Estado Moderno, associados a uma divisão de trabalho muito avançada e 

especializada, a qual é gerida por uma administração da máquina estatal. Elias destaca que  
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[...] o sucesso da própria divisão do trabalho, [...] a proteção do comércio [...] a 

padronização da cunhagem e de todo o sistema monetário [...], e uma abundância de outras 

medidas de coordenação e regulação, dependiam da formação de grandes instituições 

monopolistas centralizadas (Elias, 1993, p. 142). 

Nessa direção, Elias afirma que a formação do Estado Moderno está alicerçada na característica de 

monopolização cristalizada numa fase anterior do processo civilizador e que “[...] o monopólio privadamente 

possuído por um único indivíduo ou família cai sob o controle de um estrato social mais amplo e se 

transforma, como órgão central do Estado, em monopólio público”(ELIAS, 1993, p.101). Portanto, o domínio 

permanente da autoridade central legitima o caráter de “Estados”. O autor afirma igualmente: “[...] Neles 

(nos Estados), certos números de outros monopólios cristalizam-se em torno dos já mencionados” (ELIAS, 

1993, p.98). 

A complexidade social gerada pela divisão do trabalho fazia emergir uma “característica específica do órgão 

central, de coordenadores e reguladores sociais supremos”. Assim, Elias destaca também duas características 

que distinguem os órgãos centrais e todas as demais formações sociais: “a função da rede humana a que 

pertencem e o poder social inerente a essa função” (ELIAS, 1993, p. 143). Nesse contexto, o poder social é 

determinado pelas mais elevadas funções centrais. “O crescimento do “poder” de funcionários centrais 

constitui “[...] uma manifestação do fato de que [...] está aumentando a dependência de outros grupos e 

classes face a um órgão supremo de coordenação e regulação”(ELIAS, 1993, p. 144). 

Em suas teses, Elias desvela que, naquele contexto histórico, as relações de interdependência foram se 

tornando mais complexas à medida em que surgia e se consolidava o terceiro Estado (burguesia) e assim com 

o aumento das especializações pela divisão do trabalho, as relações de poder entre as classes sociais impeliam 

tensões e os antagonismos ideológicos.  

Na nossa compreensão, a divisão do trabalho muito avançada foi determinante não somente para a 

compartimentalização dos saberes, mas também para uma hierarquização. Dessa forma as ocupações 

profissionais passaram a ganhar diferentes status social em conformidade com os interesses sociais que foram 

surgindo. Ocupações essas, tanto para as lideranças das instituições públicas, como para as instituições 

privadas (empresas, indústrias) visando à reprodução e o acúmulo do capital.   

Dessa forma, como foco de nossos estudos, nos deteremos nos aspectos conceituais elisianos sobre a 

consolidação de estruturas monopolistas nas sociedades por ele estudadas e possíveis desdobramentos sociais, 

como a hierarquização do trabalho nesse modo de produção humana a serviço dessa sociedade que se 

despontava.  
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Nesse aspecto, parece-nos que as formas de trabalho nas sociedades ocidentais seguiram, a partir de então, 

uma estrutura hierárquica a serviço dos monopólios que foram surgindo e se cristalizando. Nesse contexto, 

parece-nos também que os processos educacionais incorporaram as perspectivas sociais emergentes que 

atendessem a interesses distintos, ou seja, uma escola atrelada tanto para um modelo instrumental para 

formação de mão-de-obra para as funções de produção, como para funções de comando.   

Nesse diálogo, Elias afirma que o recrutamento de funcionários para atuação na máquina central inicia-se 

antes ainda da constituição do Estado Moderno, pois “[...] os reis permitiram que a máquina estatal se 

tornasse monopólio de membros do terceiro Estado porque este ainda era socialmente mais fraco do que o 

primeiro e o segundo” (ELIAS, 1993, p. 161). 

Nessa direção, conforme aponta Elias, o ingresso na máquina do governo ocorre por meio de dois caminhos 

principais: “a crescente participação em cargos seculares, isto é, em posições antes ocupadas por nobres e, 

depois, devido a sua participação em postos antes eclesiásticos, isto é, como amanuenses” (ELIAS, 1993, p. 

159). 

Assim, “a maioria dos burgueses, [...] chegava aos altos escalões do governo através do estudo, do 

conhecimento dos cânones e do Direito Romano” (ELIAS, 1993, p.160). Segundo Elias, “[...] as pessoas não 

aprendiam o latim exclusivamente para se tornarem membros do clero, mas também para ingressar na 

carreira de servidores públicos [...]” (ELIAS, 1993, p.160). Assim, aqueles que compunham as estruturas 

estatais não eram “leigos” e estavam a serviço da manutenção daquela forma de monopólio de poder que ora 

se iniciava.  

Parece-nos que a gênese da função coordenadora e reguladora do órgão supremo no governo estatal se 

sustenta não somente pelos monopólios anteriormente consolidados. Os avanços da monetarização e da 

comercialização e o domínio do conhecimento tornaram-se indispensáveis para o funcionamento da máquina 

estatal. 

Nessa mesma direção, observamos que, à luz das conjunturas das sociedades atuais, as nações que possuem 

monopólios econômicos utilizam-se dos monopólios de conhecimentos ou monopólios ideológicos, os quais 

disseminam princípios que sustentam, pela via da educação instrumental, a lógica perversa de reprodução do 

modelo capitalista. Dessa forma a centralização econômica nas mãos de minorias mantém a 

dominação/subserviência de inúmeras outras nações cada vez mais decadentes e marginalizadas. 

Nesse sentido, quando Elias afirma que certo número de outros monopólios cristaliza-se torno em dos já 

mencionados (do exército e da tributação), inferimos que monopólios de conhecimentos têm se cristalizado 
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em torno dos monopólios econômicos, em determinadas sociedades atuais, particularmente naquelas de 

capitalismo avançado. 

Dessa forma, as nações detentoras de diferentes monopólios utilizam-se de estratégias específicas como 

acordos e/ou pactos de reprodução de modelos de gestão baseados na ação mínima do Estado e na atuação 

premente do mercado, sustentadas por mecanismos de adesão/cooperação de “ajudas econômicas” sob o 

discurso da via do desenvolvimento econômico para a superação das desigualdades sociais. Contudo, as 

disparidades socioeconômicas continuam crescentes sustentando caprichosamente as baixas expectativas de 

superação das mazelas que assolam permanentemente as nações pobres.  

Se, por um lado, houve uma descontinuidade na estrutura monárquica de governo, passando da era absolutista 

para o modelo de Estados / países descentralizados, sob princípios iluministas da Revolução Francesa, por 

outro lado há que se observar a continuidade na forma como as instituições se organizam com vistas à 

manutenção de monopólios de poder, por exemplo. A esse respeito, Elias faz a seguinte consideração: 

A sociedade que hoje denominamos era moderna caracteriza-se, acima de tudo no ocidente, 

por certo nível de monopolização. O livre emprego de armas militares é vedado ao 

indivíduo e reservado a uma autoridade central, qualquer que seja seu tipo, e de igual modo 

a tributação da propriedade ou renda de pessoas concentra-se nas suas mãos (Elias, 1993, 

p.97-98). 

Nessa perspectiva, as instituições estatais, nas sociedades ocidentais, foram se cristalizando por meio de 

estruturas monopolistas cujas formas de administração se mantêm por certo nível de centralidade em 

determinadas pessoas ou grupos e com interesses específicos. Dessa forma, o monopólio que antes era 

privado, agora passa a ser público, passando “outros grupos” a deter o domínio da máquina estatal.  

Elias observa a incorporação do caráter monopolista nas sociedades modernas, no que ele denomina de 

processo civilizador, e afirma que, a partir do momento da legitimação do Estado via monopólios “[...] os 

conflitos sociais não dizem mais respeito à eliminação do governo monopolista, mas apenas à questão de 

quem deve controlá-los, em que meios seus quadros devem ser recrutados e como devem ser redistribuídos os 

ônus e benefícios do monopólio” (ELIAS, 1993, p.98). 

Assim, nas sociedades ocidentais contemporâneas regidas pelo modelo econômico capitalista, parece-nos que 

aquelas que possuem os monopólios econômicos e de conhecimentos, por exemplo, são as que “controlam” 

os conflitos sociais no jogo de forças para a manutenção de seus interesses. Nessa dinâmica, o ônus deve ficar 

para aquelas que “nada” têm a oferecer na perspectiva da produtividade econômica imediata. 

Outro aspecto que nos parece recorrente diz respeito à alternância de grupos e/ou partidos políticos nos 

governos democráticos, no último século, nas sociedades burguesas industriais, sem que, contudo, houvesse 
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resistências / rejeição social dessa dinâmica. Da mesma forma, a alternância desses grupos não possui uma 

linearidade, pois estão/são sujeitos das relações de interdependência que irão se constituindo no jogo social, 

em todas as esferas diretamente vinculadas ou não ao gestor central. 

É possível vislumbrar que os interesses político-partidários nos/dos diferentes períodos históricos de uma 

sociedade em particular se materializam de forma mais evidente em consonância os ideais a que os membros 

e grupos que compõem as diferentes configurações em torno da gestão central e das instituições sociais que 

ora atuavam no governo. 

As relações de poder entre classes e a expansão dos direitos sociais no Brasil às pessoas com 

deficiência na atualidade 

Com base em alguns dados da pesquisa realizada, selecionamos, para fins deste trabalho, o que foi possível 

observar, no caso brasileiro, precisamente na década de 2003 - 2013 duas diferentes direções que tomaram as 

políticas para as pessoas com deficiência, no bojo das relações de forças dos diferentes interesses em jogo, 

com foco no predomínio dos monopólios econômicos abordados anteriormente. 

A primeira direção refere-se a expansão do Benefício de Prestação Continuada – BPC para as pessoas com 

deficiência. Neste caso, é pertinente destacar que esteve à frente do governo central neste período, 

representantes de um partido de centro-esquerda
99

 no qual apresentou um compromisso com as questões 

afetas aos direitos sociais negados historicamente em governos anteriores. 

Dessa forma, os dados apresentados a seguir apontaram os crescentes investimentos de recursos da União 

voltados ao Benefício de Prestação Continuada – BPC para pessoas com deficiência, conforme o gráfico da 

evolução desses investimentos no período de 2002 a 2013.  
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 Conjunto de partidos e movimentos políticos e sociais que, não sendo marcadamente socialistas, defendem certas 

ideias ou políticas próximas à da 'esquerda' (por ex: liberdades democráticas, transformações que visem maior igualdade 

social, papel regulador do Estado na economia etc.), Dicionário digital http://www.aulete.com.br/index.php 
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Gráfico 1 - Evolução dos recursos da União executados voltados ao BPC para pessoas com 

deficiência – Brasil, 2002 a 2013 

Fonte: Censo SUAS (2014) 

É pertinente destacar, conforme Censo SUAS – 2014, um recorte da evolução dos recursos da União nos 

últimos 10 (dez) anos voltados ao BPC para pessoas com deficiência. O gráfico evidencia que houve um salto 

de 4,1 bilhão para 16,9 bilhões de investimentos públicos para o BPC para pessoas com deficiência entre  

2002 e 2013. Inferimos que tal evolução pode ser justificada tendo em vista a implementação da Política 

Nacional de Assistência Social, com a criação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e os 

desdobramentos ocorridos. Dentre os desdobramentos destaca-se a sistematização e expansão dos Centros de 

Referência de Assistência Social - Cras, e que passaram a atender as demandas de assistência social com 

maior abrangência por região territorial nos municípios. 

Neste aspecto, de acordo com o Portal Brasil “desde 2005, cresceu em 278% o número de Cras - passando de 

1.978 para 7.482 em 5.541 municípios”.(BRASIL, 2015). 

No município de Vitória / ES, de acordo Serpa (2012) “[...] a partir de 2005 passou a implantar o SUAS, na 

forma como foi anunciado na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e mais detalhado na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004, bem como na Norma Operacional Básica (NOB) do Suas 

(BRASIL, 2005). Na mesma direção, a autora afirma que: 

No processo de implantação do Suas, em Vitória, o nível de proteção social básica foi o 

primeiro a ser fortalecido. Em 2005, o município tinha cinco Cras em funcionamento [...] . 

Reconhecendo a importância do Cras para a política de assistência social, seu papel de 

“porta de entrada” no Suas e de articulação dos serviços socioassistenciais no território, 

foram realizados estudos com a finalidade de definir uma territorialização mais adequada ao 

município, com territórios menores, que assegurassem proximidade e capacidade de 

atendimento às demandas das famílias. Foram definidos 12 territórios da assistência social 



 

Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores 

 Diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos sociais. ISSN: 2176-2775   338 

na cidade, devidamente aprovados pelo COMASV. Após aprovação, passamos à 

implantação dos 12 Cras” (SERPA, 2012, p. 30). 

Nesse sentido inferimos que, a estrutura e a gestão da Secretaria de Assistência Social que se instaurou em 

meados da década de 2000, no município de Vitória, como desdobramento da implementação da Política 

Nacional da Assistência Social contemplou/permitiu uma maior divulgação e abrangência de cobertura às 

pessoas que se enquadravam nos critérios de concessão do BPC e que, talvez por desconhecimento não 

usufruíam desse direito. 

É importante destacar que o Benefício de Prestação Continuada representa uma conquista por meio da 

Constituição Federal de 1988, sendo consolidado, mais tarde, pela política da Assistência Social, com a Lei nº 

8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e por força de inúmeros embates entre os 

representantes políticos e os movimentos sociais organizados, que se iniciou a implantação do sistema de 

proteção social brasileiro passando a compor o conjunto da seguridade social, enquanto direito e desvinculada 

de contribuição prévia, um longo caminho precisou ser percorrido para que as políticas públicas de 

assistência social se concretizassem. (RIZOTTI, 2005, BOSCHETTI, 2007, AGUIAR, 2012).  

Na segunda questão observamos uma direção antagônica a anterior, em face da aprovação da Lei Nº 

12.470/2011, com destaque nos Artigos 20 e 21 e 21-A. Nesta, dentre outras alterações no âmbito da 

previdência social, a referida lei estabelece uma “permissão” aos estudantes com deficiência, a partir de 14 

anos de idade, atuarem na condição de menor aprendiz, por um período de 02(dois) anos em conformidade 

com legislação específica, para este grupo de trabalhadores e receber concomitante o BPC, como uma 

estratégia para adaptação laboral para inserção no mercado de trabalho. 

Neste aspecto, é importante destacar que, para atuação como menor aprendiz, o estudante deve estar 

devidamente matriculado e frequentando a escola e, dessa forma no turno inverso ao da escolarização poderá 

atuar na condição de trabalhador em processo de aprendizagem para o mercado de trabalho. 

Nesse diálogo, destacamos aqui, conforme prevê a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva/2008 e demais documentos legais e normativos  que os estudantes público da educação especial, 

constituem sujeitos de direito de dupla matrícula, sendo uma no ensino comum e outra no atendimento 

educacional especializado, no turno inverso ao da escolarização, de forma complementar e/ou suplementar 

visando a garantia de recursos e serviços necessários para o seu pleno desenvolvimento, a permanência e o 

sucesso escolar. Dessa forma, entendemos que, os desdobramentos das políticas em prol das pessoas com 

deficiência, como o acesso ao trabalho tem sido sobreposto aos demais direitos sociais como a do direito à 

educação. 
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Ora, retomamos aqui, na mesma perspectiva desvelada por Elias que, as teias de interdependência 

estabelecidas entre a sociedade de corte e os súditos, no caso aqui, entre os diferentes sujeitos e grupos e seus 

interesses ideológicos materializados nas plataformas políticas-partidárias que compunham o governo central 

em constantes tensões impeliam/impelem para diferentes direções. 

Dessa forma, embora no transcorrer da década 2003 - 2013 o governo central tenha apresentado em suas 

macroações a defesa pelos interesses sociais, como ocorrera com os crescentes investimentos voltados para o 

Benefício de Prestação Continuada, havia/há aqueles que, em suas configurações específicas representavam 

os interesses de outros grupos, o que contribuiu para que a referida Lei Nº 12.470 fosse proposta e aprovada, 

em especial, no que se refere aos artigos anteriormente citados, ferindo assim, no nosso entendimento, o 

direito pleno à educação dos estudantes com deficiência, portanto sendo estes impelidos para a inclusão 

produtiva. 

É pertinente destacar igualmente que, no caso específico da Lei Nº 12. 470/2011 e suas alterações referentes à 

concessão do BPC, como um importante elemento de proteção social, desvinculado de contribuição prévia e 

conquistada por meio da Constituição/1988, encontra-se aqui o que abordamos anteriormente, no que se 

refere ao monopólio econômico a que as sociedades ocidentais em desenvolvimento estão sujeitas.   

Entendemos dessa forma que, imersos em sociedades sob o modo de produção capitalista, as direções 

políticas pela manutenção do acúmulo de capital nas mãos de uma minoria tendem a ser mais imperativas em 

detrimento àquelas que defendem a distribuição de renda e garantia dos diretos sociais para os mais pobres e 

acirrando assim as disparidades sócio-econômicas entre as diferentes classes sociais. Contudo há um 

movimento permanente nas relações de forças quanto mais diversas forem as composições das figurações e a 

interdependência entre elas e com aqueles que estão diretamente  a frente dos governos, congressos e 

instituições sociais. 

Considerações finais 

Apoiando-nos nas teses de Norbert Elias, torna-se evidente a força das ‘configurações sociais’ nos 

direcionamentos sócio-histórico e político do país. Nesse sentido, acreditamos que a extensão dos direitos 

sociais expressos na Carta Magna de 1988 se deu em decorrência do jogo de força vivido nas ‘relações de 

interdependência’ entre os grupos do governo e aqueles indivíduos e/ou grupos que representavam diferentes 

setores da sociedade civil e particularmente, dos movimentos sociais. No fluxo histórico, constituímos e 

continuamos esse processo de disputas, marcado por ambiguidades e lacunas. Desse modo, os dados 
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sistematizados neste texto nos colocam perante o desafio permanente pela efetivação dos direitos sociais, em 

especial das pessoas com deficiência. A inegável e inquestionável desigualdade social e econômica vivida 

pela população brasileira torna esse desafio ainda mais complexo para as pessoas que possuem um histórico 

de negação e vistas como incapazes, portanto sem acesso, dentre outros ao direito à Educação Básica.  

O direito à educação para esses estudantes deve ser compreendido em sua plenitude, ou seja, o de participar 

de todas as etapas da educação básica, bem como do atendimento educacional especializado, como forma 

complementar e/ou suplementar com materiais e recursos pedagógicos específicos necessários para o 

desenvolvimento cognitivo, visando ao acesso ao conhecimento. Entendemos que as políticas sociais devem 

‘funcionar’ de forma articulada. Os novos critérios para a concessão e suspensão do BPC segue numa lógica 

em que as ‘leis’ de mercado, irremediavelmente, têm impelido para uma compreensão do emprego como 

sinônimo de cidadania, podendo se constituir numa armadilha para essas pessoas, tornando-se assim 

responsabilizadas e culpabilizadas por sua trajetória social. 
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Resumo 

A capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar 

com pessoas diferentes, abre para o habitante do planeta azul, um leque de possibilidades de 

convivência que é rico e multicultural.  O mundo moderno está em constante transformações, onde o 

acolhimento às diferenças não é mais uma escolha, mas um resultado de uma sociedade 

amadurecida com as mudanças ocorridas. A escola, como parte fundamental deste amadurecimento, 

tem papel agregador e modelador de comportamento, auxiliando no processo civilizador, 

construindo um convívio respeitoso para todos. Também assume a função de organizar o processo 

de ensino de forma a favorecer um alcance equânime da aprendizagem. O Transtorno de Déficit de 

Atenção e a Hiperatividade (TDAH) costuma ser mal compreendido pela sociedade que se 

empodera do diagnóstico para erroneamente categorizar como modismo, pessoas agitadas e 

distraídas portadoras de TDAH. As atitudes são confundidas com falta de limite, falta de estímulo, 

desatenção, inquietude e impulsividade. Organicamente os cérebros de pessoas com ou sem TDAH 

são iguais, mas esta igualdade não é sentida pelos pais, professores, e demais pessoas que convivem 

com um indivíduo que possui Déficit de Atenção e Hiperatividade. O objetivo deste artigo é discutir 

o papel da escola, por meio de gestão e política especializada, como mediadora e desmistificadora 

desta dificuldade de aprendizagem, sendo o educandário o elo facilitador no processo de inclusão 

escolar e social. As instituições de ensino precisam ter um olhar atento no tocante às orientações e 

normas gerais da educação nacional para que todos os educandos tenham o direito previsto em lei, 

ao acesso livre a todos os níveis de ensino de acordo com a capacidade de cada um. O referencial 

teórico norteador deste estudo bibliográfico é pautado na Teoria de Aprendizagem Sócio-

Interacionista de Lev Vigotsky. Conclui-se que a escola consegue atingir seu objetivo de construir 

um sistema equitativo de ensino quando há um engajamento não apenas dos educadores, mas 

também dos pais e da família. À escola cabe a função de oferecer ao aluno as condições necessárias 

para cumprir conteúdo programático regular, pois para o aluno com déficit de atenção/hiperatividade 

não se deve e não há o porquê criar um novo currículo, devem-se fazer os ajustes necessários para 

tornar o currículo adequado. As atividades podem ser facilitadoras, mas não devem ser facilitadas. E 

para a família é atribuída a função de ter o contato próximo com os educadores, afinando o discurso, 

auxiliando na comunhão de pensamentos e condutas para alcançar o sucesso letivo. Assim o 

estudante efetivamente sente-se mais seguro, acolhido e numa sociedade inclusiva. 
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Palavras-chave: Inclusão. Déficit de Atenção/Hiperatividade. O Processo Civilizador Escolar. 

Introdução 

O planeta Terra pode ser considerado um grande educandário porque permite que todos os seres convivam, 

troquem experiências e assim possam se considerar privilegiados por conviver e compartilhar suas vidas com 

pessoas diferentes. Torna para seus habitantes um local de aprendizagem de convívio que é pluricultural. As 

transformações que acontecem hoje no mundo são resultados de uma sociedade amadurecida que, ensina 

obrigatoriamente que não se tem mais escolha para se conviver com as diferenças: isto já é uma realidade. 

O comportamento humano costuma ser modelado por instituições como a escola que, para o acolhimento das 

diferenças, tem um papel primordial de exemplo auxiliando a todos no processo civilizador respeitoso. Mais 

que isso, tem a função de garantir que todos aqueles que na escola estão tenham o mesmo acesso ao ensino e 

por consequência, à aprendizagem. 

Dentro deste leque multicultural e heterogêneo de indivíduos tem os portadores de Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). O distúrbio frequentemente é utilizado por outros profissionais para 

erroneamente categorizar pessoas agitadas e distraídas, pois as atitudes são parecidas com impulsividade, 

inquietude, falta de estímulo e falta de limite. 

Organicamente os cérebros de pessoas com ou sem TDAH são iguais (VIÉGAS e OLIVEIRA, 2014), mas 

esta igualdade não é sentida pelos pais, professores, e demais pessoas que convivem com um indivíduo que 

possui Déficit de Atenção e Hiperatividade.  

O objetivo deste artigo é discutir o papel da escola, por meio de gestão e política especializada, como 

mediadora e desmistificadora desta dificuldade de aprendizagem, sendo o educandário o elo facilitador no 

processo de inclusão escolar e social.  

As orientações e normas geral da educação, que garantem o direito e acesso livre a todos os níveis e ensino, 

precisam ser capilarizadas nas instituições educadoras e tornarem-se acessíveis para todos os profissionais de 

educação para que os alunos com TDAH recebam ensino de forma equitativa e que respeite a potencialidade 

de cada um. 
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Referencial Teórico 

História do TDAH 

A história do TDAH, conforme o discurso clínico da metade do século XIX, descreve nos autos médicos uma 

criança idiota e um imbecil moral (BARBETTI, 2003). De acordo com Dupanloup (2004), que também faz 

referência ao século XIX, a criança com déficit de atenção e hiperatividade (DAH) era considerada inapta. 

Na década de 90 Russel, reconhecido por suas obras na área, começa a nortear com um direcionamento 

neurológico mais onde expõe que é um defeito da inibição e da capacidade de autocontrole (CALIMAN, 

2010). 

E nestes estigmas sociais que o TDAH vem sendo mal interpretado e erroneamente diagnosticado por meio 

de modismos para justificar pessoas agitadas e que se distraem com facilidade. 

 

TDHA – conceito 

Como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDHA) não pode e não deve (inclusive por lei) ser 

diagnosticado por qualquer pessoa, e sim por pessoal especializado em saúde mental, não é tão simples 

quanto parece supor que alguém possui TDHA. 

A descrição do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDHA) sustenta-se na relação estabelecida 

entre a criança diagnosticada e o universo escolar. Os estudos mostram que os sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade são especialmente mostrados no ambiente escolar (CALIMAN, 2010). 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - IV) de 2002, caracteriza o TDHA em 

quatro tipos mais incidentes: hiperativo/compulsivo, desatento, combinado e não específico. 

Para se ter maior conhecimento sobre os sintomas clínicos, o guia de Transtornos Mentais segue 

descrevendo: 

O TDAH tipo hiperativo/impulsivo, a pessoa deve apresentar, pelo menos, seis das 

seguintes características: a) inquietação, mexendo as mãos e os pés ou se remexendo na 

cadeira; b) dificuldade em permanecer sentada; c) corre sem destino ou sobe nas coisas 

excessivamente (em adultos, há um sentimento subjetivo de inquietação); d) dificuldades de 

engajar-se numa atividade silenciosamente; e) fala excessivamente; f) responde perguntas 

antes de serem formuladas; g) age como se fosse movida a motor; h) dificuldades em 

esperar sua vez; i) interrompe conversas e se intromete (DSM-IV, 2002, p. 245.) 

O hiperativo/impulsivo está frequentemente nos discursos escolares sobre as crianças que “não param 

quieta”, que “não querem cooperar” e que “são ansiosas”. Estas por vezes, acabam com as surpresas 
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preparadas por professores, pois respondem antes de todos no afã de sua condição neurológica de solucionar 

rapidamente as questões, antes mesmo de terem sido formuladas. 

Sobre o tipo desatanto, o DSM - IV também categoriza: 

O TDAH tipo desatento, a pessoa deve apresentar, pelo menos, seis das seguintes 

características: a) não enxerga detalhes ou comete erros por falta de cuidado; b) dificuldade 

em manter a atenção; c) parece não ouvir quando se fala com ela; d) dificuldade em 

organizar-se; e) evita/não gosta de tarefas que exigem um esforço mental prolongado; f) 

frequentemente perde os objetos necessários de uma atividade; g) distrai-se com facilidade; 

h) esquecimento nas atividades diárias (DSM-IV, 2002, p. 245.) 

A respeito do tipo desatento, o perigo está na omissão de sua aprendizagem, pois o aluno costuma não ser 

uma criança que traga maiores problemas para a equipe escolar. Diferente do tipo hiperativo/impulsivo, é 

muito mais calmo e os malefícios de sua condição recaem somente a ele próprio.  

O terceiro tipo que o Manual descreve, chama-se combinado e é assim explicado: 

O TDAH tipo combinado é quando os sintomas podem aparecer junto com as descritas 

anteriormente ou no lugar delas: a) dificuldade em terminar uma atividade ou um trabalho; 

b) ficar aborrecida com tarefas não estimulantes ou rotineiras; c) falta de flexibilidade (não 

saber fazer transição de uma atividade para outra); d) imprevisibilidade de comportamento; 

e) não aprender com os erros passados; f) percepção sensorial diminuída; g) problemas de 

sono; h) dificuldade em ser agradada; i) agressividade; j) não ter noção do perigo; m) 

frustrar-se com facilidade; n) não reconhecer os limites dos outros; o) dificuldade no 

relacionamento com colegas; p) dificuldades nos estudos (DSM-IV, 2002, p. 246). 

As pessoas com este diagnóstico de TDAH combinado, e aqui, sobretudo no escopo voltado para o artigo que 

são as crianças, sofrem com a inclusão social, pois não conseguem viver normalmente dada sua condição, não 

voluntária, que afasta as pessoas de seu convívio. Eis a importância da escola como mediadora dessa 

convivência, ensinando e estimulando todos a compreender e conviver com as diferenças. O quarto e último 

tipo de TDAH elencado pela Associção Americana de Psiquiatria cunhou de ‘não específico’ e descreve: 

O TDAH - tipo não específico; a pessoa apresenta algumas características, mas em número 

insuficiente de sintomas para chegar a um diagnóstico completo. Esses sintomas, no entanto, 

desequilibram a vida diária. (DSM-IV, 2002, p. 246).  

Este tipo de TDAH (o não específico) é o mais desafiador para equipe médica para concluir um diagnóstico. 

O paciente sofre com os sintomas, não possui uma vida normal e não se enquadra numa quantidade 

suficientemente grande de outros sinais que o categorizariam como um caso “clássico de TDAH”. Ainda bem 

que profissionais da área da saúde e por consequência disso, profissionais das escolas, já podem contar com 

esta quarta categoria para auxiliar e compreender um pouco mais de seus pacientes/alunos. 
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De acordo com Mologni e Vitaliano (2012), é de grande importância verificar as duração dos sintomas e em 

quais ambientes da vida da criança eles ocorrem. Verificar também a vida afetiva e emocional ligada à 

família, à escola e a sociedade ajuda na hora de ser realizar o diagnóstico de TDAH.  

Independente do tipo de diagnóstico recebido é o acolhimento e a inclusão que todo portador de TDAH 

precisa para se inserir normalmente na sociedade e sentir-se bem. A escola e a família são as células da 

sociedade e é por meio destas frentes de exemplo de inclusão é que as mudanças sociais vão gradativamente 

ocorrendo. 

Dificuldade de aprendizagem 

Muito se especula sobre a capacidade de aprender dos portadores de TDAH, mas o que de fato a comunidade 

científica já pesquisou a respeito da aprendizagem deste grupo? 

Em estudo realizado por Santos e Vasconcelos (2011), verificou-se que todas as tipologias de TDAH 

classificadas pela Associação Americana de Psiquiatria e já elencadas na subseção ‘TDHA - Conceito’ deste 

artigo, trazem para os indivíduos algum déficit de aprendizagem. Seja pelo fato do sujeito estar alheio ou seja 

pelo excesso de movimentação, há uma defasagem em relação aos demais alunos. 

Outros autores corroboram com esta teoria, como Rangel Junior e Loss (2011, p. 375): 

Devido ao seu funcionamento peculiar, os alunos com TDAH tendem a apresentar 

problemas acadêmicos de diversas ordens, como dificuldades de aprendizagem, 

comportamento considerado impróprio pelos professores e dificuldades de relacionamento 

com seus pares, tendo, dessa forma, perdas pedagógicas e sociais importantes. 

Porém é curioso observar que aqueles que mais têm atividade cerebral, portanto pode-se supor são os que 

mais pensam, são os que têm, acompanhado de outros “distúrbios de aprendizagem”, os piores índices para 

aprendizagem. Possivelmente a escola não está pronta para agrupar as potencialidades das crianças com 

TDAH que, ativas em diversas áreas, poderiam desenvolver de maneira direcionada, diversas atividades. É 

um desafio mundial e este artigo não tem a pretensão de trazer as respostas para estas inquietações, mas 

provocar uma reflexão com intuito de tornar o educandário um local acolhedor e que de fato e de ato inclua 

as diferenças na escola e como consequência, na sociedade. 

Processo Civilizador Escolar 

De acordo com Moreira e Masini (2006), para Piaget e Vygotsky o ponto de partida do trabalho pedagógico é 

o aluno real, concreto, com suas necessidades atuais e com quem passamos a nos relacionar e compartilhar 
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experiências.  É importante conhecer o aluno, identificar sua situação atual e sua necessidade especial, quais 

são suas dificuldades e possibilidades.  

Para Vigostky, o indivíduo é constituído socialmente: todas as suas funções psicológicas têm origem social. 

Suas interações com o meio são construídas a partir da sua inserção em um universo histórico-cultural. A 

família, escola, comunidade e seus elementos constituintes, pais, irmãos, professores, colegas, amigos fazem 

parte desse universo histórico-cultural e servem de elo intermediário entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento (MOREIRA, 2004). 

A qualidade das interações é essencial para todos, mas, sobretudo, para aquelas crianças com TDHA que 

passam pelo processo de inclusão no educandário bem como na sociedade. A crença nas possibilidades do 

indivíduo e no papel do aprendizado no desenvolvimento dessas possibilidades está bastante explicita nas 

obras de Vigostky. Assim, ele diz: O comportamento atualizado é penas uma infinitésima parte do 

comportamento possível. O homem está cheio de possibilidades não realizadas (...) (VIGOSTKY, 2004). 

Ainda de acordo com o autor, as deficiências, ainda que sérias, podem ser compensadas com ensino 

apropriado e ser um facilitador do desenvolvimento de qualquer criança. 

 

Participação da Gestão Escolar para a Inclusão do TDHA 

A inclusão nas escolas regulares se deu por meio de Declarações e tratados específicos que iniciaram nos 

anos 80 e 90. Em 1985, foi lançado o Programa de Ação Mundial para Pessoas Deficientes que recomenda, 

segundo Nogueira (2008, p.13) que, “quando for pedagogicamente factível, o ensino de pessoas deficientes 

deve acontecer dentro do sistema escolar normal”.  

Logo após vem à nova Constituição, promulgada em 1988 que garante atendimento aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Já, em 1989, a Lei Federal 7.853, no item da 

Educação, prevê a oferta obrigatória e gratuita da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino 

e prevê crime punível com reclusão de um a quatro anos e multa para os dirigentes de ensino público ou 

particular que recusarem e suspenderem, sem justa causa, a matrícula de um aluno.  

No ano de 1990 o Brasil aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reitera os direitos garantidos na 

Constituição: atendimento educacional especializado para portadores de deficiência preferencialmente na 

rede regular de ensino. Em 1994, dirigentes de mais de oitenta países se reúnem na Espanha e assinam a 

Declaração de Salamanca, um dos mais importantes documentos de compromisso de garantia de direitos 
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educacionais. O princípio fundamental é o de que as escolas devem recolher todas as crianças possibilitando 

que elas aprendam juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter.   E, em 

1996, fechando este ciclo de propostas vem a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394, que se 

ajusta a legislação federal e aponta que a educação dos portadores de necessidades especiais deve dar-se 

preferencialmente na rede regular de ensino.  

Assim, as escolas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus discentes, respeitando tanto 

estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio 

de currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, parcerias com a comunidade.  

 

Escola aliada à família  

A escola junto com à família possui um papel em comum, fazer parte da construção social e cultural 

da criança diagnostica com TDHA. Segundo Durkheim (1973), ao nascer, o indivíduo encontra uma 

sociedade já pronta a recepcioná-lo. Com isso, a família é a primeira instituição ter contato com o 

novo ser, o qual deve, continuamente, adaptar-se à determinada cultura, sujeitando-se às normas e 

regras de convivência social. 

Em estudo realizado por Santos (2014 p.1), 

A família necessita se posicionar como primeiro elemento participativo no      processo de 

formação de um ser social e cultural. Já o segundo elemento: a escola tem como papel 

fundamental o desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor, construindo um ser crítico a 

partir de conhecimentos históricos, filosóficos que os remetem a refletir e expor seus 

pensamentos. 

O sucesso do portador de TDHA na sala de aula pode exigir uma série de intervenções. Estas crianças podem 

permanecer em classe regular, com pequenas intervenções no ambiente estrutural da escola, modificação do 

currículo e estratégias adequadas à situação. O grande problema do ensino é tratar pessoas diferentes de 

forma igual. A escola precisa conhecer seus alunos para poderem planejar o que fazer durante o período 

escolar. Vale a pena experimentar todas as estratégias, mas só serão eficazes se adequadas ao aluno ou grupo 

que se destinam. Adotar uma atitude positiva, como elogios para comportamentos e atitudes adequadas, pois 

os alunos com TDHA têm sua atenção chamadas para o que fazem errado. 

A firmeza, o carinho, a afetividade e o comprometimento do professor são fundamentais, bem como o uso de 

técnicas e recursos adequados, evitando exposição do aluno à situações constrangedoras. 
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Metodologia 

Esta pesquisa é de natureza básica, pois visa entrar em contato com o assunto sem aplicar questionários ou 

estudos de caso de cunho prático, mas sim teórico. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p.34), a pesquisa básica “objetiva gerar conhecimentos novos, úteis 

para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais”. 

Quanto aos objetivos, a metodologia deste trabalho se enquadra como exploratória pois busca entrar em 

contato com mais familiaridade com a investigação acerca do assunto a torná-lo mais claro a comunidade 

científica. Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p.35), “a grande maioria dessas pesquisas envolve 

levantamento bibliográfico”. que é exatamente a pesquisa que tem como procedimento técnico a ser descrito 

no próximo parágrafo. 

O levantamento bibliográfico faz uma busca apurada da literatura disponível e pertinente ao assunto para 

alicerçar as discussões acerca do tema.  

Considerações Finais 

Conclui-se que quando há um engajamento dos familiares e dos pais a escola possui condições de atingir o 

objetivo de se estruturar como um sistema de ensino que promova educação de forma equânime. 

A teoria de Vigotsky vai ao encontro da inclusão dos portadores de TDAH pela importância da interação 

social e da dialogicidade. Para que as pessoas aprendam, as aulas não devem ser monológicas, aqueles em 

que o aluno deve apenas anotar o que foi falado enquanto somente o professor se expressa (MOREIRA, 

2009). 

Para os alunos portadores de TDAH, as atividades podem ser facilitadoras no processo de inclusão escolar e 

então civilizatório, mas não facilitadas. A função da escola é ofertar a este grupo de alunos as condições 

necessárias para que haja o cumprimento do conteúdo programático regular. 

E para a família é atribuída a função de ter o contato próximo com os educadores, afinando o discurso, 

auxiliando na comunhão de pensamentos e condutas para alcançar o sucesso letivo. Assim o estudante 

efetivamente sente-se mais seguro, acolhido e numa sociedade inclusiva. 
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Corpo com deficiência no espaço da escola regular de ensino:  a opressão 

exercida   sobre os outsiders 

Disabled body at the regular school educational space: the oppression 

pursued on outsiders 
 

Ruth Barbosa de Araújo Ribeiro

 

Ricardo de Figueiredo Lucena


  

Resumo 

Nas últimas décadas as políticas de inclusão promoveram avanços importantes no debate sobre o direito da 

criança com deficiência no espaço da escola comum de ensino, especificamente na sala do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Esse debate surgiu com o intuito de garantir não apenas o processo 

inclusivo dos alunos com necessidades educacionais especiais, mas lhe oferecer condições de desenvolverem 

funções que auxiliem no aprendizado desse educando no espaço da escola regular. Mas até que ponto o grupo 

administrativo da escola tem se empenhado em promover um currículo e um espaço físico ideal para o 

processo inclusivo? Em que situação se encontram as crianças com deficiência na sala do AEE e em outros 

espaços da escola comum? Os mesmos são percebidos por esse grupo como outsiders? Nesse sentido esse 

artigo propõe uma análise das relações estabelecidas entre a equipe administrativa da escola e os alunos com 

necessidades educacionais especiais, a partir da temática abordada em “Os estabelecidos e os outsiders: 

sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade” (ELIAS e SCOTSON, 2000). Assim 

como também pretendemos refletir nesse trabalho sobre a definição de deficiência social abordada por DINIZ 

(2012). Desse modo, nosso objetivo central nesse artigo é discutir sobre a configuração do currículo escolar e 

o espaço físico da escola sobre o corpo com deficiência. A temática aqui apresentada surgiu a partir de 

algumas narrativas explicitas por professores que atuam no AEE. A mesma nos foi concedida a partir de 

entrevista semiestrurada para a dissertação de mestrado, apresentada em 2015.  Nesse sentido, além dos 

autores citados anteriormente, ainda tomaremos como referencial para os questionamentos propostos autores 

a exemplo de LE BRETON (2007) DESCHAMPS e MOLINER (2009) entre outros.   

Palavres chaves: Deficiência. Inclusão escolar. Estabelecidos. Outsiders 

Abstract 

On the latest decades, the inclusion politics promoted important improvements on the debate about the 

disabled children’s rights inside the space of the common school, specifically in the Specialized Educational 

Service’s (from the Portuguese Atendimento Educacional Especializado – AEE) office. This debate emerged 

aiming to insure not only the inclusive process of the students with special educational needs, but to offer 

conditions of the development of functions that helps the learning of the student inside the regular school 

space. However, to what extent the school’s administrative group has committed to promote a curriculum and 
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an ideal physical space to the inclusive process? In what situation the disabled children are at the AEE office 

and at other spaces in the regular school? Does this group notice those as outsiders? Therefore, this article 

proposes an analysis of the relations established between the school’s administrative team and the students 

with special educational needs, based on the target theme in The established and the outsiders: sociology of 

the power relations through a small community (ELIAS AND SCOTSON, 200). Moreover, we also intend to 

reflect during this article about the social deficiency definition adopted by DINIZ (2012). Thus, our main 

goal in this article is to discuss about the configuration of the school programs and the school’s physical 

space aiming the body with deficiency. The issue here presented emerged from some narratives explained by 

professors that take action at the AEE. This was conceived to us through a semi-structured interview to 

masters dissertation, presented in 2015. In this regard, beyond the authors mentioned previously, we are also 

taking as a referential to the proposed questions, authors such as LE BRETON (2007) DESCHAMPS and 

MOLINER (2009) and others.   

Key words: Deficiency. Disability. School Inclusion. Estabilished. Outsiders. 

 

 

Introdução 

 [...] agora mermo como eu disse eu preciso, eu precisava tá com a sala adequada. Por que, 

isso aqui é uma sala adequada? Num é! Eu precisava de espaço!!! Eu já vem, eu já falei 

com a secretaria de educação... venho dizendo direto a coordenadora... a direção da 

escola. Me dê espaço! Que eu não tenho espaço aqui! [...] (professora A. Entrevista 

concedida para pesquisa de mestrado em 2015. Arquivo pessoal.)   

A epígrafe que abre esse tópico é parte integrante da entrevista que nos foi concedida por uma professora que 

trabalha na sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em uma pequena cidade no interior da 

Paraíba e que para conservar sua identidade a chamamos de professora A. Essas e outras falas, que colhemos 

no decorrer de uma entrevista semiestruturada realizada para nossa dissertação de mestrado, nos inquietaram 

para elaborar esse artigo. Esse surge com o intuito de ampliar a discussão sobre o corpo com deficiência no 

espaço da escola regular de ensino, especificamente junto a sala do AEE, o qual muitas vezes, é 

estigmatizado pela equipe administrativa gestora da escola que, possivelmente, por ainda não entender o que 

é ter um corpo deficiente, não promove um currículo e espaços adequados que venham favorecer a inclusão 

do aluno com necessidades educacionais especiais.   

Nesse sentido, temos por objetivo nesse artigo discutir sobre a configuração do currículo escolar e o espaço 

físico da escola sobre o corpo com deficiência. Esses na maioria das vezes, são elaborados e organizados por 

uma equipe gestora. E que a partir das vozes de alguns entrevistados, esses agentes, não vêm gerindo ações 

que favoreçam o processo inclusivo do aluno com deficiência. 

É bem sabido que o debate sobre inclusão teve início desde 1948, através da Declaração dos Direitos 

Humanos e reforçado como direito no Brasil através da Constituição Federal de 1988, a qual também 
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impulsionou uma grande quantidade de reformas no sistema educacional para auxiliar no processo inclusivo. 

Mas o que pudemos perceber, nos dias atuais, é que o aluno com o corpo deficiente ainda se encontra 

segregado em uma escola que, em sua maioria, não possui agentes educacionais preparados para promover 

um currículo e espaços inclusivos.  

No artigo aqui proposto, também traremos cogitações sobre o conceito de deficiência vigente entre alguns 

grupos de profissionais que compõe a escola. Essa discussão nos trará uma reflexão sobre a maneira que o 

corpo com deficiência está sendo configurado no espaço da escola regular de ensino. E se esse é percebido no 

âmbito escolar como outsider, como preconizam ELIAS E SCOTSON (2000).  

Essa reflexão faz-nos traçar caminhos para discutir sobre a real condição do espaço escolar para esse 

educando que é praticamente recém-chegado em uma escola que se configura, organizacionalmente, como 

autoritária, quando promove um currículo e modelos estruturais de espaço para o aluno perfeito, inteligente e 

comportado, originando, muitas vezes, para aqueles que não se enquadram nessa perspectiva a violência, a 

discriminação e a exclusão do contexto escolar. 

Também temos a intenção em elucidar o conceito sobre o corpo com deficiência vigente na medicina, na 

escola e na sociedade. Pois, nos últimos tempos estudos sobre a definição do que é deficiência têm se 

intensificado. Discursos entre o pensamento da medicina e o social se misturam no contexto da falácia da 

população. Hoje não basta apenas a concepção da medicina sobre o que é deficiência. A alocução social 

também traz um olhar diferenciado, no qual as pessoas são percebidas como deficientes pela sociedade e não 

pelo seu corpo. Sabemos que as mesmas apresentam limitações, mas sobretudo com suas inúmeras e infinitas 

habilidades.  

Incapacidade. Limitações. Restrições. A verdade é que, em algum tempo de nossa vida, todos iremos 

apresentar algum tipo de deficiência, pois ela faz parte da condição humana. Os que chegarem ao 

envelhecimento, possivelmente serão atraídos por algum tipo de dificuldade apresentada pelo corpo. Nesse 

sentido, não podemos perceber a deficiência como algo distante da nossa realidade. Além do mais, todos os 

dias nascem crianças com algum tipo de limitação, seja ela mental, física, surdez, cegueira, transtornos 

globais do desenvolvimento, entre outras. Dessa forma, possivelmente, esses também necessitarão de algum 

tipo de atenção especial. Tanto no âmbito familiar como na instituição de ensino a qual chegará a frequentar, 

partindo do pressuposto dessas crianças, a família e a equipe gestora da escola deverão criar estratégias que 

venham inserí-las no meio comunitário e social no qual elas vivem. 

No tocante a administração escolar, essa precisará promover mudanças curriculares para que a inclusão 

dessas crianças aconteça. E ajustes sobre o entendimento do que é deficiência e a importância de se criar um 
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espaço com acessibilidade.  Sobre a primeira é viável entender, que de acordo com a definição do modelo 

social proposto por Diniz (2012, p.08) deficiência se relaciona com “diferentes modos de vida”. E sobre a 

segunda, perceber que a deficiência não é impedimento para que esse sujeito se insira no contexto social, 

estando esse, preparado para recebê-lo. Como diz Le Breton (2007, p.73): “Nossas sociedades ocidentais 

fazem da deficiência um estigma, quer dizer um motivo sutil de avaliação negativa da pessoa. ” Nesse 

sentido, esperamos que esse trabalho contribua em mudança de paradigmas, desmitificando conceitos e ideias 

pejorativas sobre o corpo com deficiência no espaço da escola comum de ensino. 

Objetivos  

Geral  

Discutir sobre a configuração do currículo escolar e o espaço físico da escola sobre o corpo com deficiência. 

Específicos  

- Refletir sobre o conceito de deficiência sob ação da gestão escolar; 

- Elucidar o conceito de corpo com deficiência vigente na medicina; 

- Desmistificar conceitos e ideias pejorativas sobre o corpo com deficiência. 

Justificativa 

Trazemos para discussão nesse artigo a temática de como o corpo com deficiência está sendo configurado no 

espaço da escola regular de ensino. O texto aqui proposto surgiu a partir de nossa pesquisa de mestrado 

apresentada em 2015. E no decorrer dessa pesquisa, tivemos a oportunidade de realizarmos entrevista 

semiestruturada com um grupo de professoras que atuam na sala do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) em uma cidade do interior da Paraíba, que por questão de ética, preferimos não a identificar.   

O primeiro contato que tivemos com o grupo participante da pesquisa deu-se através da participação em uma 

reunião de planejamentos direcionada ao AEE. Esse se realizou no próprio município em que fizemos a 

investigação. Nesse dia, encontrava-se em formação continuada oito docentes em busca de ampliarem os 

conhecimentos para esse tipo de atendimento. Nesse momento, tivemos a chance de conversar um pouco com 

as professoras, apresentando os objetivos de nossa pesquisa e a possível contribuição que essa traria para o 

programa do AEE daquela cidade.  Em momento posterior realizamos entrevistas com algumas professoras e 

em suas falas e gestos vimos a angústia que essas apresentavam em relação a um currículo não adaptável para 

crianças com deficiência e um espaço não acessível para locomoção desses corpos. 
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 Muitas das entrevistadas apresentaram medo em relatar a real situação das crianças com deficiência na sala 

comum de ensino. Mas, outras exibiram claramente a falta de colaboração da gestão da escola e até mesmo 

de outros agentes educacionais. Os quais vêm essas crianças, como responsabilidade de um único professor, 

ou seja, do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE).  As crianças para um determinado 

grupo que compõe a escola são alunos problemas e por isso, deveriam frequentar uma escola com identidades 

de iguais.  

Nesse sentido, de acordo com algumas entrevistadas, os alunos com deficiência, são matriculadas na escola, 

mas passa boa do tempo na sala do AEE, quando na verdade eram para estar na sala comum de ensino, junto 

como crianças tidas como “normais”, pois na sala do AEE elas devem frequentar em horário oposto ao da 

sala regular. 

De acordo com o grupo entrevistado, a sala do Atendimento Educacional Especializado que recebe essas 

crianças, na maioria das vezes improvisada, é fruto daquele espaço que guardava entulhos na escola. 

Esse relato deu origem a um dos tópicos de nossa dissertação, o qual aborda a temática da escola comum de 

ensino com um espaço deficiente para crianças com deficiência. E o artigo que aqui propomos, retoma essa 

reflexão, referendada basicamente na ideia de Elias em seu livro Os estabelecidos e os outsiders: sociologia 

das relações de poder a partir de uma pequena comunidade (ELIAS e SCOTSON, 2000). Nesse trabalho, 

trazemos uma abordagem sobre a gestão administrativa da escola como sendo o grupo dos estabelecidos e as 

crianças com deficiência caraterizadas com os outsiders. As quais de acordo com os depoimentos 

apresentados pelas professoras, são ignoradas e oprimidas por uma equipe gestora que não promove a mínima 

ação para que as inclusões desses alunos aconteçam no espaço da escola regular de ensino. 

Nesse sentido, o artigo aqui proposto é de extrema importância para o entretenimento sobre a configuração 

que tem se estabelecido no espaço da escola comum de ensino junto as crianças com deficiência.  E para 

perceber se essas crianças são representadas, nesse espaço social, apenas pelo seu estereótipo ou são vistas 

por suas infinitas habilidades as quais independem da deficiência do seu corpo.     

Método 

O instrumento metodológico do presente artigo é um recorte de nossa pesquisa de mestrado, que se pautou na 

análise de uma entrevista semiestruturada. Das oitos narrativas apresentadas na entrevistada semiestruturada 

selecionamos para esse trabalho apenas uma, por a mesma ter nos chamado bastante atenção no conflito 

polifônico sobre insensibilidade da esquipe gestora da escola em não promover um currículo e espaços 
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adequados para a inclusão.   Assim, esse nosso estudo foi elaborado com o intuito de ampliar o debate em 

torno do conflito vivenciado por essa professora.  

Escolhemos a entrevista semiestrutura por considerar que esse instrumento, quando bem formulado pelo 

pesquisador, consegue captar falas, gestos, sinais, ou seja, elementos importantes que bem pode conduzir a 

frutíferos resultados. Esses traços da entrevista são elementos que caracterizam as pesquisas de cunho 

qualitativo. Como bem diz Trivinõs (1997), “esta ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessária enriquecendo a investigação” (TRIVINÕS, 1997, p146). Também proporciona 

uma maior elasticidade ao tempo de duração. Dessa forma, esse tipo de entrevista pode conduzir a respostas 

mais livres, não estando condicionada apenas a um padrão. 

Resultados obtidos 

A Estigmatização do Corpo com Deficiência em uma Escola Deficiente  

É bem sabido que as pessoas com o corpo deficiente estiveram e estão presentes na sociedade desde os 

tempos mais remotos. No entanto, a configuração de sua receptividade modificou-se ao longo dos tempos. Ou 

seja, os tratamentos que esses receberam/recebem variaram de acordo como os valores e normas 

estabelecidos socialmente em diferentes culturas e diferentes momentos, assim como nos mais diferentes 

processos civilizatórios, tal qual apresenta Norbert Elias em seus escritos. Entretanto, o debate sobre o corpo 

com deficiência ganha hoje outras dimensões sociais, chegando também ao espaço escolar em meio a uma 

polifonia discursiva, ainda que – em sua maioria -  pejorativa, trazendo a ideia que as limitações do corpo são 

inseparáveis da lesão que esse apresenta. Não percebendo, desse modo, as inúmeras habilidades que o sujeito 

com deficiência pode apresentar, especialmente quando inserido em um contexto que lhe promova 

acessibilidade.  

Nesse sentido, Diniz (2012) nos traz uma abordagem bem diferenciada sobre o que seria lesão e deficiência, a 

qual o grupo gestor que compõe a escola também precisa entender. Desse modo:  

Lesão: ausência parcial ou total de um membro, ou membro, organismo ou mecanismo 

corporal defeituoso; deficiência: desvantagem ou restrição de atividade provocada pela 

organização social contemporânea, que pouco ou nada considera aquela que possuem lesões 

físicas e os exclui das principais atividades da vida social (DINIZ, 2012, p.18). 

 Diante disso, a equipe administrativa da escola precisa libertar-se de conceitos discriminatórios, 

compreendendo que de cuidados especiais todos precisam, com ou sem deficiência. E dessa maneira, 

organizar um currículo inclusivo junto a um espaço acolhedor. Mas, diante mão, fica claro que não podemos 
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negar a deficiência do indivíduo. No entanto, também temos que perceber, nessa configuração social que a 

presença de uma escola lesionada é quem desenha a deficiência – na maioria das vezes - a lesão está na má 

organização curricular e na não existência de um espaço favorável a acessibilidade.  

O que temos percebido é que o grupo administrativo que estar inserido no âmbito escolar, em muitos casos, 

percebe o aluno com o corpo deficiente como um problema, como um peso, como aquele que incomoda e que 

se distancia do trabalho da escola por não ter funções corporais “normais”. São alunos que precisam de 

atenção especial e cuidados que, na maioria das vezes, não cabe mais na agenda cotidiana da escola. Dessa 

maneira, ter um corpo com limitações dentro de uma escola regular de ensino, gera tantos ou mais problemas 

quanto o não domínio cognitivo de uma determinada disciplina. 

Assim, imaginemos alguém viver com o corpo limitado, em um espaço escolar deficiente. Qual seria o real 

lugar desta pessoa com deficiência numa escola lesionada? A sala do Atendimento Educacional 

Especializado? Não, necessariamente. Todavia, a escola é formada para um padrão de alunos perfeitos, ou 

seja, para pessoas que não têm deficiência. Isso “não significa ignorar que um corpo com lesão medular 

necessite de recursos médicos ou reabilitação” (DINIZ, 2012, p.09). Mas, entender que deficiência é aquilo 

que a sociedade diz que é. Ou como nos diz Le Breton (2007, p.26) “as representações dos corpos são 

representações das pessoas”. 

Dessa maneira, quando as pessoas inseridas na escola lançam um olhar de preconceito sobre o corpo do aluno 

o vendo como incapaz, como o coitado, como aquele   inábil a aprender. Esse grupo age como estabelecidos 

e os alunos tornam-se outsiders, sendo esses marginalizados e oprimidos, por atrair olhares discriminatórios 

para a fragilidade do seu corpo. Assim, o grupo dos estabelecidos não percebe o aluno com deficiência, 

concebido de identidade e cognição própria, que em nada tem relação com a deficiência do corpo. Le Breton 

nos diz que  

[...] A aparência intolerável coloca em dúvida um momento peculiar de identidade 

chamando a atenção para a fragilidade da condição humana, a precariedade inerente à vida. 

O homem portador de deficiência lembra, unicamente pelo o poder da presença, o 

imaginário do corpo desmantelado que assombra muitos pesadelos [...] (LE BRETON, 

2007, p.75). 

É dessa maneira que algumas pessoas inseridas na escola agem sobre os alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência. E por esse grupo não instigar uma mudança a esse respeito, se distanciam até mesmo do 

entendimento sobre o que é deficiência. A verdade é que esses membros, baseiam-se apenas em diagnósticos 

médicos, que define deficiência “como uma consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente 

deve ser objeto de cuidados biomédicos” (DINIZ 2012, p.15).  Essa concepção induz a ação de estereótipos 
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simplificados para as pessoas com deficiência, atribuindo a essas expressões pejorativas dotadas de 

preconceitos como: aleijado, coxo, retardado, entre outros, acreditando que ser deficiente é viver de forma 

isolada e distante do convívio social  

[...]de fato, os traços estereotípicos que os membros de um grupo atribuem aos de outro 

predispõe os primeiros a fazer julgamentos negativos sobre os segundos. Em outros termos, 

os estereótipos constituem o substrato cognitivo dos preconceitos. Eles estão à base do que 

se pode chamar de discriminação avaliativa [...] (DESCHAMPS e MOLINER, 2009, p.35).  

Dessa maneira, ainda há “uma opressão exercida sobre o corpo deficiente” (DINIZ, 2012, p.19). Uma 

opressão quando o grupo social da escola percebe o aluno com necessidades educacionais especiais como se 

em sua essência ele fosse apenas um ser deficiente, ao invés de ter uma deficiência.  Na verdade, “a 

deficiência quando é visível, é um poderoso atrativo de olhares e de comentários, um operador de discursos e 

emoções” (LE BRETON, 2007, p.75). A falta de informação sobre a deficiência do aluno e a não formação 

específica por parte dos profissionais da educação, fazem com que esse, seja considerado como doente, como 

um peso, como um problema, como: um outsider, quando chega a escola alunos com algum tipo de 

deficiência, esses são colocados na sala do AEE e passa a ser cuidado por uma única professora, que na 

maioria das vezes, também não se encontra preparada para tal situação. Em entrevista a professora A nos 

revelou o seguinte: 

Esse ano, é a semana passada mesmo chegou um aluno meu com paralisia cerebral, eu 

nunca tinha trabalhado com um aluno tão... grave como eu tou, grave mesmo! Grave! Que 

eu fiquei... que até hoje, tou... eu disse: Senhor me ajuda. O que é que eu vou fazer com esse 

menino? Rrrrs... porque assim. É... é.... é... ele, não enxergar, os movimento dele... sabe? 

Muito, muito pouco e... num anda... num fala... e a língua dele fica direto pra fora... ele não 

coloca a língua pra dentro, baba direto... muita secreção ele que ele coloca... É uma 

situação! E... eu fiquei... o que fazer com ele? Em um espaço como esse? A escola não me 

dar espaço. (Professora A) 

Dessa maneira, percebemos a opressão vivenciada por esse corpo com deficiência, quando inserido em um 

espaço que não lhe concede em nada benefícios para que ele seja incluído. A verdade é que a organização 

espacial da escola, sem estrutura física para acessibilidade, foi planejada para controlar o corpo dos 

indivíduos que a frequentam, sendo esses com ou sem deficiência.  Essa estruturação geográfica foi delineada 

pensando em corpos perfeitos, mas capazes de viverem aprisionados em corredores fechados e em sala de 

aula que mal dar para ver a luz do dia. Nesse sentido, esse “lugar” passa a ser utilizado pelo grupo opressor 

como um espaço de dominação e de poder. Elias e Scotson (2000) dizem que 

a peça central dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são 

inerentes. Essa é também a precondição decisiva de qualquer estigmatização eficaz de um 

grupo outsider por um grupo estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar outro com 

eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é 

excluído. (ELIAS E SCOTSON, 2000, p.23) 
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Esse poder quando se configura no âmbito escolar, através de alguns sujeitos, gera a esse uma autoimagem de 

superioridade. Superioridade ao tal ponto de conduzir a segregação e discriminação dos alunos com algum 

tipo de deficiência.  Nesse sentido, questionamos: o que leva uma sociedade escolar aceitar uma criança com 

as condições citadas acima, em uma escola que não tem estrutura física para isso?  Por que a equipe gestora 

vive ou tenta viver no mudo do faz de conta da inclusão? Para tal questionamentos respondemos que na 

medida que a equipe da escola não proporciona um currículo adequado e condições de acessibilidade, para 

que o aluno como necessidades educacionais especiais a frequente, ela também se torna deficiente. Diniz 

(2012) afirma que a deficiência não pode ser entendida como um drama pessoal ou um problema individual e, 

sim, como uma questão antes e acima de tudo, social.  

As crianças com deficiência quando são inseridas em um espaço escolar configurado de pessoas 

descomprometidas com a inclusão social, sofrem aversão e preconceito que os membros desse grupo sentem.    

Por isso, não basta só a tentativa de incluir, mas é preciso acolher, de maneira que forneça o sentimento de 

pertença do aluno à escola comum de ensino, considerando que esse aluno é um sujeito produtivo “ [...] cuja 

dignidade e valor pessoal não são enfraquecidos por causa de sua forma física ou suas disposições 

sensoriais...[...], (LE BRETON,2007, p.73). O grupo social da escola precisa incentivar as habilidades 

positivas que os alunos trazem para escola e em especial para o espaço do AEE.  Como nos diz Mittler 

(2003):  

[...] A inclusão não é a colocação de cada criança individual nas escolas, mas é criar um 

ambiente onde todos os estudantes possam desfrutar o acesso e o sucesso no currículo e 

torna-se membros totais da comunidade escolar e local, sendo desse modo, valorizados[...] 

(MITTLER 2003, p. 236)  

Fato não ocorrido na maioria dos grupos que fazem a escola, pois o que percebemos é uma relação de poder 

entre estabelecidos e outsiders. Nesse sentido, a configuração do currículo e do espaço escolar ajudam a 

construir a “ponte” para essa separação, impedido o aluno com deficiência de participar das aulas. A verdade 

é que quando o grupo que compõe a escola organiza o espaço e currículo, esses, na maioria das vezes, 

projetam fatores para um aluno perfeito cognitivamente e fisicamente. E o indivíduo que fugir desse padrão, 

será visto como o diferente como o coitado, como o que não acompanha os ensinamentos da escola. Ou seja, 

esse aluno passa a ser estigmatizado. 

A estigmatização, como um aspecto da relação entre os estabelecidos e outsiders, associa-se 

muitas vezes, a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. Ela 

reflete e, ao mesmo tempo, justifica a aversão - o preconceito - que seus membros sentem 

perante os que compõe o grupo outsider. (ELIAS E SCOTSON, 2000, p.35) 
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Dessa forma, o estigma no âmbito escolar é caracterizado como um meio de enquadramento do aluno com 

deficiência, o mesmo apresenta-se sob um perfil de categorização e controle social. O grupo dos 

estabelecidos que compõe a escola, fazem “vista grosa” para as necessidades dos alunos que frequentam o 

espaço do AEE, não lhe ofertando a mínima condição de acompanhar o currículo escolar. Pois, os professores 

que são responsáveis por esse espaço afirmam que    

também tem a questão né? Um, um, material adequado pra gente trabalhar, com essa criança 

que não tem né? Entendeu?  Porque eu precisava, dum... dum... colchonete aqui, daqueles 

que botas nos caráter pra lutar. Aquelas que vivi no chão assim, né? Então o da APAE 

mesmo! igual os  que eles tem. Mas, parece que ninguém ta nem ai pra situação dessas 

crianças ( Professora A). 

A professora conclui sua fala com uma frase que nos chama bastante atenção: “parece que ninguém ta nem ai 

pra situação dessas crianças ”. Sua oralidade nos fez lembrar que de acordo com Elias e (2000) o processo de 

estigmatização a outros grupos, pode ser alimentado por uma teia que separa a possibilidade de aproximação, 

gerando o preconceito. E ainda de acordo com os autores: “dê-se a um grupo uma reputação ruim e é 

provável que ele corresponda a essa expectativa”. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.30). O que percebemos é 

que o grupo de crianças com deficiência na escola regular de ensino passa tão despercebida pelo grupo que 

administra, que, muitas vezes, se tornam invisíveis. 

Elias e Scotson (2000), também atentam parta a figuração da comunidade de Winston Parva, quando as 

famílias que constituíam essa cidade consideravam-se superiores aos residentes da cidade vizinha, a qual 

tinham recém-chegado ao local.  O primeiro grupo recusava-se em atribuir qualquer contato como os recém-

chegados, exceto os exigidos por suas atividades profissionais. Dessa maneira, percebemos essa ação de igual 

modo na escola, por meio de grupos que se consideram superior, poderosos, limpos e que não querem sujar as 

mãos, nem chegar perto de uma criança com algum tipo de deficiência. Para tanto, a lançam em um espaço 

pequeno e fechado (sala do AEE), onde ela ficará sobre cuidados de alguém ainda insuficientemente capaz, 

talvez, não por sua culpa, mas por não ter apoio também do grupo dos estabelecidos.  

 

Considerações finais  

Diante de tudo que foi exposto até aqui, concluímos na esperança em que um dia o grupo que discrimina e 

renega os alunos com deficiência, deixe sua função de opressor e permita que entre seus membros aconteça o 

diálogo de aceitação a diversidade. Para tanto, esse diálogo, necessita ser transformando em práxis através de 

espaços e o currículo adequados pra pessoas com deficiência. E também, esse grupo, passe a entender que a 

deficiência não é só orgânica. Mas, também social. Até porque um deficiente pode ser “uma pessoa tão 
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potencialmente produtiva como o não deficiente, sendo apenas necessária a retirada das barreiras para o 

desenvolvimento de suas capacidades” (DINIZ, 2012, p.58/59). 
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EDUCAÇÃO E CIVILIDADE: A ESCOLA NAS MEMÓRIAS DE IMIGRANTES 

JAPONESES EM DOURADOS-MS 
 

Vivian Iwamoto
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Resumo 

Em 1908, inicia-se a vinda de imigrantes japoneses para o Brasil e todo desenrolar de sua história no 

país. O estado de Mato Grosso do Sul também recebeu esses imigrantes, abrigando a terceira maior 

comunidade japonesa do Brasil. Esta pesquisa propôs uma reflexão acerca da educação escolarizada 

japonesa, a partir dos pressupostos da História Oral. Foram entrevistados cinco imigrantes 

japoneses, nascidos entre 1939 e 1940, que passaram a infância no Japão. Seus relatos foram 

interpretados por meio da teoria de Norbert Elias (1994, 2011, 2014), tentando contribuir para a 

discussão dessa temática, pois ainda há poucas investigações nesse sentido. 

Palavra-chave: Imigração Japonesa. Educação. Processo Civilizador. 

Abstract 

In 1908, the arrival of Japanese immigrants to Brazil and the whole course of its history in the 

country. The state of Mato Grosso do Sul also received these immigrants, housing the third largest 

Japanese community in Brazil. This research proposed a reflection on the Japanese school 

education, from the assumptions of the Oral History. Five Japaneses immigrants were interviewed, 

born between 1939 and 1940, who spent their childhood in Japan. Their reports were interpreted 

through the theory of Norbert Elias (1994, 2011, 2014), trying to contribute to the discussion of this 

theme, because there are still few investigations accordingly. 

Keyword: Japanese Immigration. Education. Civilizing Process. 
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Introdução 

Com a modernização do Japão e sua ocidentalização na era Meiji
104

, a partir do ano de 1868, 

investimentos foram empenhados na qualificação dos trabalhadores, no desenvolvimento industrial, 

na educação escolar, nas pesquisas e no patriotismo japonês. As exigências se dirigiam no intuito de 

adaptar o Japão para nova realidade mundial, principalmente depois da derrota na II Guerra 

Mundial. Os pequenos espaços para morar e o alto custo de vida no Japão corroboraram para que as 

famílias optassem por melhores condições de vida e de educação para os filhos, concebendo uma 

média de 1,06 filho por casal a partir de 2005 (SAKURAI, 2014).  

Além disso, a expectativa de vida da população japonesa é de 84,46 anos, sendo homem de 81,13 

anos e mulher de 87,99 anos, no senso de 2014 (CIA, 2015). Tais dados podem ser percebidos 

devido ao investimento em saúde pública, tipo de alimentação e atividades variadas para os idosos. 

Diferença de quase dez anos em comparação à idade dos brasileiros, que no senso de 2013 (IBGE, 

2016), a média de vida era de 74,9 anos, sendo para as mulheres de 78,6 anos e para os homens de 

71,3 anos. Esse aumento de idosos no Japão ainda é de grande discussão, na tentativa de encontrar o 

equilíbrio entre o número cada vez menor de nascimentos e o aumento da quantidade de idosos.  

Os altos investimentos na educação escolarizada foram implementados, principalmente na época da 

modernização japonesa. Tal aplicação dos esforços na escolarização resultou no rendimento na 

expectativa da vida escolar japonesa para pelo menos 15 anos de estudos e o índice de alfabetização 

para 99% da população até meados de 2014 (CIA, 2016). Tendo em vista esse alicerce, a ação se 

resume em um sistema educacional voltado para uma sociedade democrática, estabelecendo o 

princípio de oportunidade igual na formação da população. 

Dessa forma, o sistema escolar japonês ficou dividido em creches (hoikuen) para crianças de zero a 

três anos (mantida pelo Ministério de Saúde e Bem-Estar Social); jardins de infância para crianças 

de três a cinco anos (yochien); ensino compulsório de nove anos (primeiro grau em seis anos – 

shogakko; primeiro ciclo do segundo grau em três anos - chugakko); escola de segundo ciclo do 
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 No Japão o sistema de contagem dos anos é por meio de denominações de eras ou períodos. Em geral, a mudança 

entre os períodos era ditada pela ascensão de um novo imperador ou por eventos históricos ou desastres, como a Era 

Meiji que se inicia em 1868 e finaliza em 1912 (HENSHALL, 2005). 
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segundo grau em três anos (ensino médio do Brasil - koko); e cursos técnicos e superiores (daigaku), 

em média de quatro anos (JAPAN, 2016).  

Percebe-se que passado e presente se misturam, no sentido tanto do cruzamento da ocidentalização 

com a manutenção da tradição no Japão, historicamente constituída, quanto da conservação da 

tradição e influências orientais no Brasil, cotidianamente vivida pelos imigrantes japoneses. O 

código de valores trazidos nas malas identifica as características que, embora tenham sido e estejam 

sendo modificadas no Japão com sua abertura política e econômica, os imigrantes de primeira 

geração ainda mantêm em seu cotidiano em terras brasileiras. 

Nesse cenário e nessa contradição histórica que tentamos encontrar os pormenores da educação 

escolar japonesa, por meio das contribuições da teoria de Norbert Elias. A partir de relatos sobre a 

escola japonesa vivida pelos imigrantes japoneses de primeira geração residentes em Dourados-MS 

que nos debruçamos, uma vez que a condição escolarizada é preconizada nos valores familiares 

japoneses. Assim, para compreender tais condições, baseamos teórico e metodologicamente nos 

princípios da História Oral, com seus devidos procedimentos para a coleta de dados. 

A História Oral: relatos dos imigrantes japoneses 

Por muito tempo, a História Oral esteve à margem da historiografia em consequência das primeiras 

formatações procedimentais que objetivava compilar depoimentos de pessoas importantes. Por volta 

da década de 1960, iniciou-se a valorização das vozes de pessoas silenciadas, como as minorias, 

negros, mulheres, homossexuais, crianças, entre outros. Para Sarat e Santos (2010, p. 51), 

A História Oral é vista por uma grande maioria de pesquisadores como uma metodologia ou 

método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista para registrar as narrativas das 

experiências das pessoas, histórias que há muito as pessoas sabiam e contavam, mas que 

estavam à margem da documentação produzida pela História Oficial. 

Nessa experiência metodológica, a preocupação em preservar a memória confere à maneira que a 

pessoa representa as experiências e percebe o mundo, entre possibilidades variadas de “versões” 

sobre determinado assunto. Entre continuidades ou contradições, no modo de compreensão sobre o 

grupo e sobre ela mesma, concordando com Thompson (1992, p. 28), “a história se torna mais 

democrática”. Assim sendo, sem banalizar o conteúdo, a História Oral não é “outra história”, não é 
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alternativa, nem academicamente marginal, ela apenas adota novos objetos, transformando-os em 

sujeitos e trazendo novas abordagens de uma mesma história em curso.  

Foi nessa perspectiva que fizemos essa investigação, tendo em vista a valorização das vozes de 

imigrantes japoneses de primeira geração, nascidos no Japão, nos anos de 1939 e 1940 e residentes 

atualmente em Dourados-MS. Todos membros da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Dourados, 

vieram para o Brasil por volta da década de 1950, na busca de sobrevivência nas condições de vida 

junto de suas famílias. Os selecionados, a partir da lista de associados, foram: Yoko Terui, Yuji 

Nakano, Shiro Taniguchi, Isamu Ono, Osamu Iwashiro. 

A vida no Japão: memórias dos modos de ser na escola 

De acordo com as entrevistas realizadas, o senhor Taniguchi frequentou até o sexto ano do shogakko 

(anos iniciais do ensino brasileiro), o senhor Nakano estudou até o segundo ano do chugakko (anos finais do 

ensino brasileiro), o senhor Ono e a senhora Terui cursaram até o terceiro ano do chugakko e o senhor 

Iwashiro, até o primeiro ano do koko (ensino médio brasileiro), interrompendo os estudos, ou para 

trabalharem, ou para virem ao Brasil. 

Quando relataram sobre o ensino no Japão, os/a entrevistados/a relembraram sobre as disciplinas 

escolares que vivenciaram, as quais em geral estão divididas em: língua japonesa; aritmética; 

ciências; estudos do meio ambiente; música; artes e trabalhos manuais; economia doméstica; 

educação física e língua estrangeira.  

No Japão, todo mundo, não é igual no Brasil não, mesmo sendo pobre se estuda. Agora o 

Brasil melhorou bastante, mas ainda, isso no Japão não tem. [...] [tinha] Shakai 

[Sociedade-Mundo] e Kokugo [língua pátria, linguística japonesa], e matemática eu não 

era muito bom (risos) (IWASHIRO, 2015). 

Aulas [...] tinha um chamado de kateika [cozinha, costura, etc.] ou mokko [marcenaria], 

ensinava industrial... esse tipo de coisas que gostava... aprender pra profissional... era de 

construir ou fazer planta da casa (NAKANO, 2015). 

[...] hora da aula de música e de educação física. [...] Então todo dia tinha a matéria 

“japonês” [kokugo] e matemática, duas horas-aulas pelo menos. (TANIGUCHI, 2015). 

Língua japonesa, matemática, música... no Chugakko... tinha educação física e ciências 

biológicas... (ONO, 2015). 

Percebe-se que o currículo escolar recebe influências do mundo doméstico e do cotidiano, como 

marcenaria, costura e culinária, e as artes e os esportes são relembrados com facilidade nos relatos 
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dos entrevistados/a. Além disso, dentre os comportamentos e os modos de ser mais ressaltados como 

aspecto de exigência familiar de “bom comportamento” era o modelo de uma criança estudiosa. 

Portanto, um dos aspectos mais citados por todos os/a entrevistados/a ao rememorar a infância foi a 

sua relação com a escola e o estudo. Observa-se nas falas:  

Naquela época, hoje em dia também, mas era pra estudar, de qualquer maneira era pra 

estudar. Ir pra escola, fazer as tarefas [...], por exemplo, não necessariamente ir pro koko 

ou daigaku [ensino superior], mas pelo menos chugakko. Mas mesmo assim, estudamos 

bastante, dessa forma, se for bem na escola, em qualquer lugar, qualquer pessoa pode 

conseguir entrar em alguma firma pra trabalhar, no Japão era tudo assim [...] Ah, boa 

criança era aquilo de estudar, fazer as tarefas, ouvir os pais, todo mundo, por exemplo, os 

pais falavam, não trabalha, fica só brincando, tem que estudar, tem que fazer isso [risos]... 

no Japão, boa criança era estudar, obedecer os pais, era ser boa criança né (IWASHIRO, 

2015). 

 

[...] minha mãe falava pra não mentir, pra estudar e fazer as tarefas da escola, pra não 

pegar as coisas dos outros, pra não brigar, até sete ou oito anos ensinava mesmo, sabe? 

Depois dos dez anos já não fala mais nada. No Japão, o mais valorizado, até os dez anos de 

idade, é a educação dentro de casa, da família. Além disso, o pai e a mãe, até dez anos, 

valorizam uma educação de um ser humano integral. A função da escola seria pra ensinar 

as matérias, japonês, matemática, ciência, enfim, matérias para a sociedade. 

(TANIGUCHI, 2015).  

Os relatos destacam a exigência de, não apenas ajudar no trabalho dos pais na lavoura, mas também 

ir à escola enquanto valor familiar imprescindível na educação da criança e no seu compromisso 

com a sociedade. Além disso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), no senso de 2012, mostra, a partir de um ranking de educação de 36 países, ser a Finlândia 

o primeiro país que mais investe em educação e o Japão, o segundo. O Brasil permanece na 

penúltima posição (OCDE, 2016). Na verdade, além do esforço do governo em investir em 

educação, a própria família veicula essa ideia como um valor à tradição, dando importância para os 

estudos.  

Do ponto de vista de Elias (2014, p. 144), “o conceito de configuração chama a atenção para a 

interdependência das pessoas”. Sem pensar indivíduo e sociedade como entidades antagônicas, nem 

apenas aglomeração de agentes individuais, suas ações são interdependentes e relativas aos outros. 

Isto é, o resultado dos entrelaçamentos de interesses e intenções entre as pessoas que permite pensar 

os costumes e os processos civilizadores. A ênfase japonesa de estabelecer a educação escolarizada 

como fundamental na condição familiar, de ascensão social ou de valor moral, liga uns aos outros, 

no sentido de sensibilizar ao código de comportamento próprio da comunidade. Nesse sentido, ainda 
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em Elias (1994, p. 91), “[...] as pessoas tornam-se mais sensíveis às pressões das outras. Não 

bruscamente, mas bem devagar, o código de comportamento torna-se mais rigoroso e aumenta o 

grau de consideração esperado dos demais”. 

Pela história japonesa, principalmente a partir da restauração Meiji, objetivando as reformas para 

adaptar o Japão às exigências da época, a educação foi concebida como missão educacional. A partir 

de 1940, a educação deveria qualificar os cidadãos sem distinção de nível social (SAKURAI, 2014). 

Esse investimento na educação da criança contribuiu para os menores índices de analfabetismo e 

evasão escolar do país, fomentando essa ideia de comportamento mais rigoroso e esperado entre os 

membros. 

De acordo com esses quesitos, os colaboradores da pesquisa descrevem suas experiências escolares, 

os espaços físicos vividos, a composição da rotina escolar e as posturas de professores, vivenciados 

no Japão: 

A escola era no centro da cidade, era feito de madeira e era um prédio meio comprido 

[mostra com as mãos]. Tinha a entrada principal no centro, tinha as salas de todas as 

séries, sala de música, sala dos materiais de educação física e a biblioteca (TANIGUCHI, 

2015). 

Madeira... de um piso só... acho que tinha quatro salas de aula... (ONO, 2015). 

[...] no Shogakko tinha umas 600 pessoas, alunos, no Chugakko tinhas umas 300 pessoas... 

[...] A estrutura era de madeira [...] o ginásio de esporte era feito de concreto (NAKANO, 

2015). 

A escola era na área central, a gente morava na área rural, eu tinha que andar mais ou 

menos quatro, cinco quilômetros. A escola, o Shogakko começa com seis, sete anos, por 

seis anos. Tinha 600 a 700 crianças, era bastante alunos. Depois disso, Chugakko, mais 

três anos, [...] tinha uns 300 alunos mais ou menos. [...] O prédio da escola era aquilo, de 

madeira. Antigamente era tudo feito de madeira. [...] Bom, tinha campo. No Japão quase 

todas as escolas tem campo, pra praticar esporte e brincar também (IWASHIRO, 2015). 

A escola era pequena, mas o primeiro ano, segundo ano, como é que fala... as pessoas... a 

classe... nós, o primeiro, o segundo e o terceiro eram juntos, no Chugakko. Não tinha muito 

[alunos]! [...] A professora ensinava tudo junto. “Vocês aí, sozinhos se quiserem ler, leiam, 

se quiserem escrever, escrevam”, como é que fala... daí a professora ensinavam os daqui. 

Era assim... eu era pequena... não tinha muita gente... mais ou menos umas 12 pessoas por 

classe... duas classes, portanto, umas trinta e poucas pessoas eu acho... também, éramos 

pequenos... (TERUI, 2015). 

A maioria das escolas descritas era de madeira, ficava no centro da cidade e comportava grande 

número de alunos. A ideia de centralidade do espaço escolar japonês se difere da realidade brasileira 

de ordem cristã, quando na história da educação do Brasil, a igreja se conservava no centro da 
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cidade e o resto da comunidade se conformava ao seu redor, para que décadas depois, a escola fosse 

o centro da educação das crianças (VIDAL E FARIA FILHO, 2000). Diferentemente, para as 

famílias japonesas, as escolas não ficavam anexas a nenhuma igreja específica e sua atuação se dava 

na continuação do ensino de valores da educação familiar. 

Nesse aspecto, a escola foi enfatizada pelo alto número de alunos que eram atendidos em seus 

estabelecimentos. Exceto para Terui, ao relatar que em sua escola havia poucos alunos e o ensino 

era integrado, supondo residir no interior do país. Apesar da diferença numérica de alunos, que 

provavelmente se relacionava a diferentes regiões das quais são provenientes essas pessoas, a rotina 

escolar era parecida entre os relatos obtidos: 

A rotina é... O primeiro, o segundo e o terceiro eram diferentes, bom, quando se é pequeno 

é diferente, são quatro aulas, mais ou menos até a hora do almoço, até segundo ano, no 

terceiro ano são seis aulas. Então no Japão as aulas começam um pouco tarde, lá pelas 

oito e meia que começa a aula, [...] aí a tarde lancha, e vai até mais ou menos duas horas 

da tarde (IWASHIRO, 2015). 

No segundo ano, ia pra fora e falavam pra fazer aquilo... undokai [gincana desportiva], 

exercício físico, treinar ginástica, daí eu fiz bastante isso. [Entrava na escola] à partir das 

oito da manhã, e saía de tarde, a gente ia embora tudo junto... todo mundo levava lanche, e 

eu sempre milho [risos], aí comida isso daí (TERUI, 2015). 

Então, a professora do Japão, no ensino fundamental de seis anos tem uma professora pra 

cada ano, pra todas as matérias, então todo ano tem a cerimônia do começo do ano e lá nos 

apresentavam a professora daquele ano que ia ser responsável por aquela turma. Aí do 

quarto ano até os sexto, mudava a professora na hora da aula de música e de educação 

física (TANIGUCHI, 2015). 

Língua japonesa, matemática, música... no Chugakko... tinha educação física e ciências 

biológicas... É... das oito horas... até três ou quatro horas (ONO, 2015).  

Entre essas rotinas, os/a entrevistados/a ainda se lembram de alguns professores, suas posturas em 

sala de aula e suas práticas pedagógicas. Para além dos conteúdos exigidos de cada disciplina, os 

valores pertencentes ao grupo social permeavam a rotina escolar como algo contínuo, enfatizando o 

comportamento escolar como extensão do comportamento aprendido no interior da família: 

Minha professora, na escola do ensino fundamental, além de ensinar as matérias, educava 

integralmente a criança, pra formação de um ser humano pra sociedade, passava valores 

de agradecimentos, postura, e essas coisas (TANIGUCHI, 2015).  

O professor era exigente. O vice-diretor era o professor de história... era rígido... o 

professor de educação física era piloto da guerra, ex-piloto de guerra... e esse professor 

falava pra praticar exercício, isso quando eu entrei no Chugakko. Basebol,  voleibol era 

praticado de 9 pessoas naquele tempo... então joguei voleibol, até sumô eu fiz. Basebol eu 

também joguei, ele também ensinava (NAKANO, 2015). 
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No Chugakko era um professor homem, mas no Shogakko eu me lembro de alguns, no 

quarto ou no quinto ano... todo mundo era ruim na matemática, então... tabuada você 

conhece? Aquilo, ele escreveu em um papel, de manhã, quanto todo mundo chegava cedo 

na escola, a gente ficava brincando, o professor falava pra olhar a tabuada antes mesmo de 

brincar, homem ou mulher, todos os alunos tinham que fazer isso. Sempre falava pra 

repetir, repetir, quantas vezes for, pra saber de cor a resposta, desse jeito que eu comecei a 

achar que eu ia conseguir aprender a matemática, por isso que com aquele professor eu 

aprendi um pouco, não só eu, mas os outros alunos também [...] Isso que é jeito de ensinar! 

(IWASHIRO, 2015). 

Com a intenção de maximizar o potencial da criança, os conteúdos eram ministrados com 

formalidade de posturas e de gestos pré-determinados como forma de gerar atitudes de respeito aos 

valores do grupo. Além disso, a exigência, citada por Nakano nas aulas de educação física e por 

Iwashiro nas aulas de matemática, demonstra a disciplina de requerer dos alunos a dedicação no 

processo de realização de uma tarefa, trazendo como consequência resultados positivos do empenho 

despendido, tornando hábito o esforço e a autodisciplina.  

De acordo com Elias (1994), no caso dos seres humanos, os impulsos emocionais inatos estão sempre 

relacionados com a capacidade pessoal adquirida de autorregulação e, mais especificamente, com um 

controle das emoções que é aprendido ao longo da vida. Essa capacidade de autocontrole se desenvolve, por 

conseguinte, a partir das necessidades e pressões impostas pela vida coletiva, como no caso dos japoneses. Os 

comportamentos e o habitus
105

 são condicionados socialmente, nos quais a vida individual e a social não são 

consideradas opostas, e sim, estão, sobretudo, em uma relação de interdependência. Para Elias (2011, p. 

240), “a rede de interdependências entre os seres humanos é o que os liga. Elas formam o nexo do 

que aqui é chamado configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e 

dependentes”. 

Embora o Japão esteja muito orientado para educação formalizada, estando presente o rigor e o 

amplo debate sobre custos e benefícios da pressão acadêmica em cada nível do sistema atual, “a 

maior preocupação do professor é que as crianças estejam empenhadas em suas tarefas e não que 

elas sejam disciplinadas e dóceis” (WHITE, 1988, p. 107). Com o equilíbrio entre valores 

tradicionais e modernos (ocidentais), a escola ainda se preocupa com os valores prezados pela 

sociedade e não apenas com os conteúdos programáticos do currículo. 

                                                 
105

 Entende-se habitus como uma forma de “segunda natureza”, certa tendência de controlar e autocontrolar os impulsos 

e as emoções de modo automático e habitual, que é pouco percebido pela consciência. “[...] como um autocontrole 

automático, um hábito que, dentro de certos limites, funciona também quando a pessoa está sozinha” (ELIAS, 2011, p. 

137). 
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Considerações Finais 

Dentro das possibilidades do relato de cada entrevistado/a, conseguimos, a partir das contribuições 

teórico-metodológicas da História Oral, obter fontes orais para compreender acerca das disciplinas 

escolares, do espaço físico e dos comportamentos dos professores da escola japonesa, vivenciada 

pelos imigrantes japoneses de primeira geração, moradores de Dourados-MS atualmente. 

O modo de ser japonês no que diz respeito à educação escolarizada e ao autocontrole, sobretudo, 

mais valorizado a partir da noção de família patriarcal, enfatiza a hierarquia respeitada nos traços do 

grupo do ethos japonês: o comunal acima do individual (SAKURAI, 2014, p. 122). Essa 

coletividade, em uma relação de interdependência entre os membros da comunidade nipônica, 

demonstra que o ensino do autocontrole e da disciplina, como forma de segunda natureza, foi 

abordado na escola das memórias dos/a entrevistados/a como extensão do valor familiar. 

Percebemos, portanto, que para Elias (2011), quando nascem indivíduos de certa geração, estes 

passam a ingressar em um processo civilizador de uma fase anterior a deles, levando-os a se 

acomodarem a um padrão de comportamento construído em todo processo de formação social e do 

habitus das gerações precedentes, confirmando com o que observamos na trajetória da imigração no 

país, especificamente para as famílias que vieram para Dourados-MS. 
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