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EDITORIAL

Com sentimento de alegria tenho a honra de apresentar-lhe, pela primeira vez, caro 
leitor, esta 17ª edição da Revista “Ethos e Episteme”. Nesta presente edição o dinamismo 
do “Ethos” e a diversidade da “Episteme” nos levam ao encontro de uma significativa 
reunião de artigos que nos revelam uma grande variedade de sensibilidade científica da 
FSDB. Os artigos se inserem no contexto em diversas ciências, tais como, a sociologia, a 
antropologia, a pedagogia, a arte, a administração, a economia, o direito e até mesmo a 
teologia, fechando esta edição.

regina Pessoa da Cunha e Alessandra dos Santos Pereira nos convidam a 
conhecer e refletir sobre o drama da situação existencial do idoso ex-dependente de 
álcool assistido pela Associação Alcoólicos Anônimos em Manaus.  A dependência do 
álcool é um grave problema social que causa dramáticas consequências na vida de uma 
pessoa. O processo de recuperação da sobriedade é uma tarefa que compromete pro-
fundamente a todos aqueles que convivem com o dependente. As autoras, com essa 
abordagem existencialista, nos convidam a pensar que nem todo aquele que ultrapassa 
os sessenta anos experimenta a “melhor idade”.

Da sociologia passamos a arte com Saulo Vieira Cavalcante da Silva que nos fala 
da contribuição do movimento artístico cubista para a formação do professor na Ama-
zônia, capaz de assimilar e desenvolver em suas atitudes a sensibilidade interdisciplinar. 
Assim como cubismo, enquanto movimento artístico que tinha como sensibilidade a 
representação da natureza por meio de figuras geométricas levando o observador a ser 
criativo em sua percepção, assim também o processo de formação do educador deve 
estimulá-lo a cultivar um olhar sobre a realidade numa perspectiva múltipla, colhendo 
uma variedade de possibilidades. Todavia, a reflexibilidade crítica e interativa são condi-
ções fundamentais.

Com o texto de Valdicleoson maranhão dos Santos e Víllian da Costa Her-
culano entramos no universo da antropologia conhecendo um pouco da sabedoria do 
povo indígena Dessano.  A sabedoria de um povo é o motor que gera a busca da preser-
vação dos valores estéticos, os símbolos e as histórias do homem Dessana. O valores 
éticos e estéticos de um povo se manifestam através das suas representações sociais, 
culturais, existenciais e religiosas.
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A sensibilidade pedagógica também se faz presente nesta edição com duas matérias. 
A experiência pedagógica de maria do Socorro da Costa Viana, ierecê Barbosa e 
Fábio marques, nos convida a refletir sobre a criatividade do professor no processo 
de promoção do desenvolvimento da competência leitora e escritora de seus alunos 
na escola servindo-se, por exemplo, da música e da poesia. Por outro lado, Alberto de 
Souza Bezerra, José Cavalcante Lacerda Junior e Augusto Fachin Terán, nos 
oferecem um olhar sobre o Ensino de Ciências em seus diversos contextos brasileiros, 
especialmente, amazônico.

O artigo de Karen ruthma de Carvalho Tavares e Jerferson Nepumuceno 
Caldas, na área administrativa, nos chama a atenção para o desafio ético do processo de 
recrutamento e seleção de profissionais nas organizações empresariais. O texto atenta 
para a questão ética das modalidades de recrutamento e seleção dos novos colaborado-
res visando identificar os profissionais mais talentosos. Nesta mesma dimensão adminis-
trativa Karla Danielle maia Brandão e Jerfeson Nepumuceno Caldas refletem 
sobre a importância da liderança dentro de uma organização; o líder deve ser capaz de 
saber definir metas, acompanhar processos, animar pessoas para atingir resultados. A 
liderança é um dos principais fatores de sucesso de uma empresa.

Nesta edição também se aborda um tema relacionado à economia. Adriana Delga-
do Landa e Lourdes Tarifa Lozano refletem o tema da análise de problemas econô-
micos. O texto nos apresenta a importância da função linear para a análise da solução 
de problemas econômicos a partir do desenvolvimento de habilidades matemáticas. Elas 
ajudam a calcular custos, receita e lucros.

A Ethos e Episteme nesta edição também se faz presente na área do direito. Elizabeth 
Dias martins e James magalhães Sato nos convidam a refletir sobre os direitos da 
pessoa idosa assegurados presentes no Estatuto do Idoso (Lei N.º 10.741/2003). Não basta 
a promulgação das leis, é necessário que os direitos assegurados teoricamente, se transfor-
mem em benefícios usufruídos. Isso é cidadania.

O Pe. José Francisco ribeiro de Souza fecha esta edição partilhando conosco 
uma experiência pastoral sobre a relação entre o espiritismo e catolicismo. Apesar de 
alguns pontos em comum é impossível conciliar reencarnação e ressurreição.  A fonte 
do distanciamento está no fato de que a doutrina espírita é uma filosofia de vida que 
gera uma prática religiosa; ao contrário, o catolicismo é uma experiência de vida fundada 
historicamente a partir da Vida Jesus Cristo.

Desejo-lhe, caro leitor, uma boa leitura, augurando-lhe que as matérias desta edição 
contribuam para o seu enriquecimento cultural.

Antônio de Assis Ribeiro
Diretor Sócio da Faculdade Salesiana Dom Bosco
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GERONTOLOGIA SOCIAL E SEU SUJEITO DE TRABALHO: 
IDOSO EX-DEPENDENTE DE ÁLCOOL ASSISTIDO PELA 
ASSOCIAÇÃO ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM MANAUS

Regina Pessoa da Cunha1     Alessandra dos Santos Pereira2

recebido em 12/03/2012;  Aceito em 20/05/2013

rESumo

Este trabalho teve como objetivo geral conhecer os idosos assistidos pela Associação 
de Alcoólicos Anônimos em Manaus. Quanto aos procedimentos técnicos; foi realizada 
consulta bibliográfica, pesquisa de observação sistemática, quanto a seus fins, constituiu-
-se em coletar os dados através dos relatos do sujeito observado; quanto aos meios 
se configura como pesquisa de campo, na observação dos relatos de 2 idosos, ambos 
gêneros; quanto a sua abordagem, é uma pesquisa qualitativo de análise do discurso do 
sujeito observado; na qual possibilitou que o depoimento dos idosos ex-alcoólatras fosse 
reunido em condições de vida do sujeito da pesquisa, fatores para dependência alcoólica, 
consequências do álcool e os problemas dos dependentes alcoólicos idosos. Os resulta-
dos alcançados indicam que independente dos fatores, consequências e problemas que o 
alcoolismo traz na vida do jovem, do adulto e do idoso, antes de tudo são seres humanos, 
os quais precisam de apoio, de compreensão, de amor, e de ajuda, uma vez que depen-
dência alcoólica é uma doença. Contudo, precisamos desenvolver mais estudos sobre 
o alcoolismo na faixa etária de 60 anos de idade, uma vez que dependência alcoólatra 
acarreta implicações físicas e psicossociais ao idoso.

Palavras-chave: Gerontologia Social; Idosos;  Álcool;  Alcoólicos Anônimos.

ABSTrACT

This study aimed to know the elderly assisted by the Association of Alcoholics 
Anonymous in Manaus. As for the technical procedures; was held bibliographical, research 

1 Assistente Social Pós-Graduanda em Gerontologia Social na Faculdade Salesiana Dom Bosco – Manaus-AM. E-mail: 
reginapdacunha@bol.com.br

2 Orientadora Mestra em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. E-mail: pereiraalessandra@yahoo.com.br
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systematic observation, as their purpose, were to collect data through the accounts 
of the subject observed, as to the means is configured as field research, observation 
reports of two seniors, both genres, as their approach is a qualitative research discourse 
analysis of the subject observed, in which allowed the testimony of elderly ex-alcoholic 
were gathered in the living conditions of the research subjects factors for alcohol 
dependence, consequences of alcohol and problems of dependent elderly alcoholics. The 
results obtained indicate that the independent factors, consequences and problems that 
alcoholism brings into the life of young adults and the elderly, are first of all human beings, 
who need support, understanding, love, and help, since dependence alcohol is a disease. 
However we need to develop further studies on alcoholism at the age of 60 years old, 
since alcoholic addiction causes physical and psychosocial implications for the elderly.

Keywords: Social Gerontology; Elderly;  Alcohol;  Alcoholics Anonymous.

iNTroDuÇÃo

Este trabalho procura fortalecer o debate sobre o consumo de álcool, na qual é uma 
preocupação voltada para todas as faixas etárias independentemente do gênero, de clas-
se e de etnia. Todavia, os problemas relacionados ao abuso do álcool e do alcoolismo na 
faixa etária a partir ou maior que 60 anos de idade são comuns, porém pouco discutidas, 
uma vez que o meio de comunicação social mostra-se que o consumo de álcool é um 
fator preocupante somente nas vidas dos jovens e dos motoristas, e não na vida dos ido-
sos. Assim, a falta de informações pode estar provocando uma epidemia silenciosa entre 
a população idosa, família e a sociedade civil.

Ademais, faz-se necessário investigar o abuso do álcool pelos idosos uma vez que, 
com avanço da tecnologia e das mudanças culturais, no geral, as pessoas estão envelhe-
cendo de forma diferente do que em décadas passadas. 

Assim, diante desse cenário, destaca-se a relevância em tratar tal tema, justificado 
pelo grau que tem alcançado tal problemática, pois a questão do consumo de álcool na 
vida dos idosos (a) atinge a todos. 

Acredita-se na relevância deste trabalho à medida que o resultado poderá fornecer 
subsídios para o debate no seio da categoria e no meio acadêmico, e na sociedade em 
geral, no sentido de contribuir na valorização do trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Ade-
mais, despertou-se interesse do tema em período de graduação, quando foi questionada 
a escassez de pesquisa e estudo sobre os idosos com dependência alcoólica.

Nessa ótica, pretende-se buscar respostas às questões norteadoras. Qual é o perfil 
do idoso assistido na Associação Alcoólicos Anônimos? Quais os fatores sociais que o 
idoso com dependência alcóolica enfrenta, devido ao consumo exagerado do álcool? 
Como é desenvolvida a medida de prevenção com os idosos assistidos pela Associação 
de Alcóolicos Anônimos?

E, para o alcance desse intento, trabalhou-se com os objetivos específicos: Identificar o 
perfil socioeconômico do idoso. Descrever as consequências do álcool na vida do idoso. 
Citar o trabalho desenvolvido pela Associação de Alcóolicos Anônimos junto com o idoso.

Cumpre destacar que a cidade de Manaus foi escolhida por estar apresentando um 
número expressivo de pessoas acima de 60 anos de idade. Segundo dados do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o Amazonas tem mais de 255 mil pes-
soas idosas, números que revelam a importância da temática pesquisada pelo crescente 
aumento deste grupo etário.

Nesse sentido, o lócus do estudo foi a Associação Alcoólico Anônimo, localizada anexo 
à Igreja dos Remédios. A escolha metodológica da pesquisa baseia-se numa pesquisa des-
critiva, de campo e aplicada. Quanto à forma de abordagem do problema trata-se de um 
estudo qualitativo do tipo relato de idosos ex-alcoólatras. O sujeito da pesquisa foram 2 
idosos (de ambos gêneros), sendo que estavam presentes onze (11) membros A. A., nove 
(9) estão em processo de envelhecimento.

Quanto à técnica, esta se constituiu em observação sitemática, no dia 16 de junho 
de 2013 no horário de 12hs às 13hs, cujo instrumento constou na construção de um 
protocolo de observação sistematizado conforme os objetivos específicos do projeto. 
A coleta dos dados constituiu-se em anotações dos relatos do sujeito da pesquisa. Para 
manter o sigilo profissional, os nomes citados serão fictícios.

1. ALGumAS CoNSiDErAÇÕES CoNCEiTuAiS E 
CoNTEXTuALiZAÇÃo

1.1 introdução aos Termos e Conceitos da Gerontologia

Devido o processo de envelhecimento ser mundial, surge interesse crescente pelas 
questões relacionadas com a velhice, na qual, tem caracterizado uma reflexão brasileira 
recente sobre os problemas sociais que afetam nossa sociedade. Esse interesse provocou 
o surgimento de especialidades como gerontologia e a geriatria. Dessa forma, a autora 
Zimerman (2000), enfatiza que:

Gerontologia designa a sua etimologia grega, é a ciência que estuda (logos), 
e o envelhecimento (geros). A geriatria por sua vez, refere-se ao campo da 
medicina que se ocupa das enfermidades do organismo do velho e alude à 
necessidade de estabelece a prevenção, tratamento e reabilitação da pato-
logia dessa faixa etária. (p. 15).

É de suma importância ressaltar que, ao lado da geriatria, desenvolveu-se o termo 
Gerontologia. Tal termo foi usado pela primeira vez em 1903 pelo médico russo radicado 
nos EUA Élie Metchnicoff. Esse autor previu que esse campo teria importância no decor-
rer do século XX, uma vez que a longevidade estava sendo provocada pelos avanços das 
ciências naturais e da medicina. Há mais de cem anos o termo Gerontologia significa o 
estudo do processo de envelhecimento.

Neri (2008) pontua muito bem a Gerontologia, “é o campo de estudos que investiga 
as experiências de velhice e envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e 
históricos, abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico.” Na mesma vi-
são da autora, Gerontologia, investiga o potencial de desenvolvimento humano associado 
ao curso de vida e ao processo de envelhecimento. 

Com intuito de melhor ilustrar a discussão, Rodrigues (2006) enfatiza Gerontologia tra-
ta-se de um campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à explicação das mudan-
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ças típicas do processo de envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, 
psicológicos e socioculturais.

E assim, em 1954, o termo Gerontologia Social foi usado pela primeira vez por Cla-
rkTibbits, pois a área da Gerontologia Social se ocupa das condições sociais e sociocul-
turais sobre o processo de envelhecimento. Ressalta-se que a Gerontologia Social surgiu 
“como grande necessidade de “proteção” ao idoso e de uma grande preocupação de 
entender o seu relacionamento na sociedade, na família e mesmo entre si”. (RODRI-
GUES, 2006, p. 11).

Esses conceitos direcionam a Gerontologia como sendo uma ciência ampla, tendo 
em seu bojo estudo que acompanha “o processo de envelhecimento do ponto de vista 
físico, psicológico e sociológico, preocupando-se com a adaptação do indivíduo às varias 
transformações que vão ocorrendo com a idade”. (ZIMERMAN, 2000, p. 15).

Em função do processo de envelhecimento, hoje encontramos Assistentes Sociais, 
Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Educadores Físicos, Sociólogos, Nutricionista, 
entre outros profissionais, que se dedicam ao estudo do envelhecimento dando à ati-
vidade um sentido interdisciplinar e o trabalho multidisciplinar cujo objetivo é resgatar 
o valor do idoso, integrando-o na família e na sociedade para garantir-lhe uma melhor 
qualidade de vida.

1.2 Breve Histórico do Conceito de idoso

Traçando uma retrospectiva histórica do envelhecimento e compreensão do termo 
idoso e velhice, vários autores enfatizam que o envelhecimento é um processo da velhice, 
e a velhice é um período cujos limites nem sempre são nítidos. Prontamente a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) preconiza “que para uma população ser considerada 
envelhecida deve obter a proporção de pessoas com 60 anos de idade ou mais”.

Segundo a autora Berzins (2003), em demografia, “entende-se por envelhecimento a 
caraterização da faixa etária da pessoa, porém, o envelhecimento significa um processo 
gradual contínuo e irreversível, na vida de todo ser humano”.

Em contrapartida, Mascaro (2004), enfatiza que:

Determinar a idade em que uma pessoa pode ser considerada idosa é uma 
tarefa difícil, pois, num determinado momento histórico, numa dada socie-
dade e em diferentes situações sociais, uma pessoa pode ser considerada 
idosa aos 70 anos, aos 60, ou até mesmo aos 40 anos de idade. (p. 35).

A autora citada acima alerta que, hoje, tanto há pessoas aos 40 anos ou 50 anos que 
já estão doentes, tristes e parecem velhas, quanto há pessoas aos 80 e tanto anos que 
estão em plena integração na família e na sociedade, satisfeitas, alegres e lúcidas. Por isso, 
determinar a idade para um indivíduo é tarefa difícil, e foi feita oficialmente para o indi-
víduo como uma forma de controle do capitalista a respeito dos direitos sociais para as 
pessoas com idade 60 anos ou mais.

Como destaca a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei 8.842/94, em seu art. 2º consi-
dera a pessoa idosa maior de 60 anos de idade, para a conquista do direito à aposenta-
doria e benefícios da Assistência Social, como Benefícios de Prestação Continuada (BPC) 
e dentre outros.
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É de suma importância ressaltar, “o termo idoso é fruto de uma historia de lutas vi-
vidas pela classe trabalhadora em decorrência de medidas de saúde e higiene do século 
VXIII”. (Rodrigues, 2006, p. 20).

Portanto, a riqueza do processo do envelhecimento é o fato de que não é possível 
conceituá-lo, por isso alguns autores apresentam algumas características desse processo. 
“Velho é aquele que tem diversas idades: a idade do corpo, da sua história genética, da sua 
parte psicológica e de sua ligação com a sociedade, velho é a mesma pessoa que sempre 
foi”. (ZIMERMAN, 2000, p. 19).

Com base na concepção da autora Zimerman, a velhice está relacionada à sociedade 
em que se vive, por isso, mesmo sendo um fenômeno universal e a última fase do ciclo 
vital, possuem tratamentos e atitudes diferenciados presente no imaginário social, que se 
constrói pela contraposição à identidade de jovem, dessa forma surgiu reflexão à cons-
trução da identidade do idoso, e como a nova identidade é sentida e vivida por aqueles 
indivíduos classificados como velhos.

Para tanto, diferenciar um indivíduo idoso de um não idoso é uma questão im-
portante para os formuladores de políticas, é comum que a distribuição de recursos 
públicos dependa de um determinado grupo específico, por isso, que a definição partiu 
da legislação.

Convém refletir se por um lado o crescente envelhecimento populacional trouxe 
benefícios aos ser idoso e, por outro lado, se o envelhecimento traz como uma de suas 
consequências dos problemas de saúde característico do idoso: doenças cardiovascula-
res, neoplasias, diabetes, doenças reumatológicas e alguns transtornos mentais provoca-
dos pelo alcoolismo.

1.3 Breve Histórico do álcool

Na história do Brasil, as bebidas fermentadas existem desde os primórdios da civili-
zação egípcia, no entanto, os portugueses descobriram o costume de um grupo indígena 
chamado Tupi, o próprio produzia e consumia uma bebida forte fermentada chamada 
Cauim3. “O consumo da bebida era utilizada por suas analogias culturais, étnicas e em 
seus rituais, o papel desempenhado pela ingestão da bebida alcoólica na perpetuação da 
memória coletiva indígena”. (VENÂNCIO apud RAMINELLI, 2005. p. 7). 

Apesar disso, o consumo de álcool (Cauim) também estava associado à revolta 
escrava, nas missas e encontros amorosos, cabe sublinhar que nas sociedades pré-
industriais, a bebida alcoólica era considerada um alimento e até mesmo remédio para 
cura de doença.

Além das bebidas fermentadas e destilados alcoólicos, os índios usavam também o tabaco, 
que era desconhecido dos portugueses e de outros europeus. Dessa forma, as substâncias 
nativas (tabaco, ópio, café, chá e chocolate), que também eram consumidos em rituais indíge-
nas, de caráter religioso, integraram-se ao mercado mundial e tornaram-se peças-chave do 
sistema mercantilista e acumulação primitiva de capital. (CARNEIRO, 2002, p. 17).

De acordo com Carneiro (2002, p. 17), o surgimento do sistema moderno de mer-
cantilismo e dos estados absolutistas deu lugar preponderante ao grande comércio de 

3 É uma bebida alcoólica tradicional dos povos indígenas do Brasil desde tempos pré-colombianos. Ainda é feito hoje em reservas 
indígenas da América do Sul. É feito através da fermentação da mandioca ou do milho, às vezes misturados com suco de fruta.
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álcool destilado, ao mesmo tempo em que reprimia o uso de certas drogas nativas. Não 
obstante, “a produção do álcool provocou escravidão moderna e o deslocamento de 
mais de dez milhões de africanos para o novo continente”. 

Carneiro (2002) ressalta que desde início do século XX, o consumo de tabaco e álco-
ol, assim como outras drogas legais e ilegais em geral, passou a ser objeto de uma forte 
intervenção reguladora estatal. O controle dos hábitos populares tornou-se objeto de 
corporações policiais, teorias médicas, psicólogos industrais, administradores científicos.

Na análise da história das drogas e do álcool, não se deve perder de vista as implica-
ções políticas do tema, uma vez que a regulamentação do consumo de substâncias ilícitas, 
com avento das políticas proibicionista do começo do seculo XX, “a Lei seca nos Estados 
Unidos (que vai de 1920 a 1933), modela as práticas de erradicação e repressão no rol 
das ilegalidades, criminalizando ampla camada da população e aumentando a rentabilida-
de do comércio clandestino”. (VENÂNCIO, 2005, p. 10).

Essas considerações permitem compreender que, na atualidade, sendo o álcool uma 
droga legalizada, é consumido e comercializado livremente em nossa sociedade, quer seja 
em casa, entre amigos e reunião social, permeia a lógica de ser agradável incluir o álcool 
para animar as pessoas, uma vez que a bebida alcoólica estimula a diversão e o prazer. 
Para tanto, Milan et al (1986, p. 26) afirma queo álcool é uma substância que “confunde 
infinitamente, em pequenas quantidades é um estimulante regozijador, em quantidades 
maiores, age como sedativo e como tóxico, ou agente venenoso”. 

Completando essa linha de pensamento, Milan (1986), salienta que o álcool “é uma 
droga que ingerido em quantidades grandes durante longos períodos, esta combinação 
química pode se nociva às celulas, aos tecidos e órgãos”. 

Na busca pelo entendimento do estudo, descobriu-se que o álcool cria dependência 
em apenas uma minoria, para a maioria dos bebedores, o álcool é uma bebida social 
relativamente. É importante destacar que entre essa minoria está inclusa a pessoa idosa, 
a qual merece mais atenção pelo crescente aumento deste grupo etário. Tal comentário 
será observado no próximo tópico ou seção.

2. DEPENDÊNCiA DE áLCooL Em iDoSoS

Embora o nível de consumo de álcool, nos últimos vinte anos, tenha diminuído nos 
países desenvolvidos, está aumentado nos países em desenvolvimento. (CASTRO apud 
LOPES, 2005). Para tanto, o álcool é uma droga que cria dependência diferenciada de 
outras drogas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga que criam 
dependência são aquelas que:

Produzem, na grande maioria dos usuarios, uma necessidade irresistível 
dela, um aumento de tolerância para seus efeitos e dependência física da 
droga, manisfestada em sintomas sérios e dolorosos, quando ela é suprida, 
exemplo são heroína, morfina e outros. (MILAN, 1986. p. 35).

Ademais, a Organização Mundial de Saúde, “não classifica o álcool como droga vi-
ciadora, pois a dependência para algumas pessoas solicita um período de anos e não de 
semanas”. (MILAN, 1986, p. 36). Imediatamente, Lazo (2008), discorda com a visão da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), e afirma que o consumo do álcool vicia e cria depen-
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dência em cerca de uma dentre cada dez pessoas que o ingererem sob qualquer forma.
Um dado a ser destacado: cerca de 5% dos indivíduos acima de 65 anos de idade (am-

bos os gêneros), fazem uso nocivo ou são dependentes de álcool. Em média de 10% dos 
idosos consomem álcool acima dos padrões determinados pela Organização mundial 
da Saúde. Segundo esta, o limite de consumo de álcool para homens e mulheres idosos 
equivale a uma lata de cerveja (350 ml) ou uma taça de vinho (140 ml).

Para tanto, é importante que os familiares fiquem atentos ao desenvolvimento do 
hábito de consumo de álcool pelo idoso, pois a substância aumenta os riscos de compli-
cações e leva a óbito. Uma vez que os problemas relacionados ao consumo exagerado do 
álcool e ao alcoolismo na vida da pessoa idosa, pode-se considerar uma premissa comum, 
todavia pouco desconhecida.

Destarte, é de suma importância destacar o perfil do idoso usuário de álcool, são 
eles: Idosos que têm início precoce e início tardio. Como afirma Milan (1986, p. 53), o 
primeiro apresenta dependência de álcool antes de chegar à velhice, e tende a beber 
abusivamente. Já o segundo, o idoso desenvolveu dependência durante a velhice, devido 
alguns motivos.

Dentro desse contexto, os principais fatores de riscos psicossociais associados ao 
abuso de álcool no idoso (a), Castillo et. al. (2008) são: perda da aposentadoria, solidão 
devido à perda de parceiro e familiares, depressão, que é muito frequente nessa faixa 
etária, ansiedade e até perda de amigos e outros eventos estressantes. 

Apesar disso, convém salientar, existem poucos estudos que avaliem a eficiência dos 
diversos tratamentos para a pessoa idosa com dependência alcoólica. Para tanto, é de 
suma importância que o primeiro passo deve partir dos profissionais que trabalham 
com a população idosa, a fim de buscarem informações sobre programa ou instituição 
específica de tratamento.

3.  ASSoCiAÇÃo ALCoÓLiCoS ANÔNimoS Em mANAuS

Visando conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação ou grupo Alcoólicos Anô-
nimos, é de suma importância relatar o nascimento de A. A. De acordo com Claret 
(2006), Alcooólicos Anônimos iniciou-se em 1935, em Akron, Ohio, com o encontro de 
Bill W, um corretor da Bolsa de Valores de Nova Iorque, e o Dr. Bob, um cirurgião de 
Akrn. Ambos haviam sido alcoólicos desenganados.

Durante pressurosa década, o Dr. Bob dedicava seus esforços ao assunto da hospita-
lização dos alcoólicos e à tarefa de incutir-lhes os principios de A. A. Em 1945 o Dr. Bob 
visitou a cidade Rio de Janeiro e fundou a Fundação do Alcoólico, o qual era responsável 
direta pela correspondência de Alcoólicos Anônimos com a sociedade e o elo entre a 
correspondência de seus membros.

Ademais, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que com-
partilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema 
comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo; eles dão depoimento cara 
a cara em reuniões ou apadrinhando o alcoólico recém-chegado em Grupo de A. A. 
(MILAN, 2012, p. 129).

Claret (2006) salienta que o trabalho da Associação Alcoólico Anônimo não é 
de resgatar alcoólatra na rua e nem fiscaliza os membros para determinar se estão 
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ou não bebendo, nem manter registro de seus membros ou de suas histórias, fazer 
diagnósticos clínicos ou psicológicos, entre outros. O programa de A. A. é proposto em 
Dozes Passos4, que proporciona ao alcoólico uma maneira de desenvolver sastifatoria-
mente a vida sem álcool.

Alcoólicos Anônimos não estão ligados a nenhuma seita ou religião, nenhum partido 
político, nenhuma organização ou instituição, não apoia nem combate quaisquer causas, 
A. A precisa apenas de um espaço físico para ajudar outros alcoólicos a alcançarem a 
sobriedade5. (Registro de Campo, 2013).

De forma admirável os A. A desenvolveram uma especial habilidade para enfrentar 
esses problemas. Assim, priorizam dois momentos fundamentais no atendimento: O pri-
meiro é fazer o alcoólico reconhecer que ele é um dependente e um bebedor, uma vez 
iniciado o processo de atendimento, após admitir o problema da dependência, saber dar 
continuidade à proposta de abstinência alcoólica. O segundo são reuniões abertas que 
congregam alcoólicos e seus familiares num ambiente de amizade e ajuda mútua. (Regis-
tro de Campo, 2013).

De acordo com Lazo (2008),toda proposta Alcoólico Anônimo se baseia em evitar o 
primeiro gole apenas 24 horas, um dia cada vez. Este fato tem consequências extraordi-
nárias: remete a pessoa para o aqui e agora, obrigando-o literalmente a viver a realidade 
imediata do cotidiano do qual fugia. Assim, pela sobriedade o A. A. tenta viver no presente.

Dessa forma Milan (1986, p. 119) destaca que o programa de Alcoólicos Anônimos 
chamados de A. A, “não é realmente um programa de tratamento, já que não proporcio-
na instalações de desintoxicação, apoio médico ou serviços profissionais de aconselha-
mento, mas sim um programa para ajudar o alcoólatra a manter sua sobriedade”. Ainda 
salienta o autor, apesar do programa de tratamento A. A não oferecer um tratamento 
de desintoxicação, é um programa mais eficaz para quem quer deixar de beber, uma vez 
que existem mais de 90 mil grupos espalhado pelo mundo todo. “Em Manaus obtêm-se 
aproximadamente 79 grupos de A. A ou mais”. (Registro de campo, 2013).

3.1 Caracterização física do Ambiente observado

As reuniões entre mulheres e homens ocorrem em uma sala anexo à Igreja dos Remé-
dios localizada no Centro da cidade de Manaus. Esta sala tem a dimensão de 5m de com-
primento por 3 de largura, contendo apenas duas portas de entrada, movéis (30 cadeiras, 
2 mesas, 2 armários), sendo que 1 mesa é para servir o lanche, sua posição é na entrada 
e a outra para o Coordenador do Grupo Alcoólico Anônimo. Ressalta-se que a mesa do 
Coordenador fica na posicão frontal que permite que ele esteja de frente para todos os 
outros membros A. A, a mesa contém livros e placas pronunciando (Estamos com Visita), 
(Evite o primeiro gole). Ademais, o ambiente contém quadro branco para anotar informa-
ções, na parede do locús da pesquisa encontram-se cartazes e quadros informando sobre 
o Grupo Alcoólico Anônimo. Portanto, o locús da pesquisa encontra-se com uma boa 
condição de iluminação e climatização para os membros A.  A.

4 “Os doze passos” são essência do programa de Alcoólico Anônimo para recuperação pessoal do alcoolismo. Não são teorias 
abstratas; são baseados na experiência dos êxitos e fracassos dos primeiros membros A. A..Consistem em um grupo de 
princípios, espirituaise do poder superior. (Registro de Campo).

5  Sobriedade é uma maneira de viver em Equilíbrio em todos os aspectos da vida. (Membro A. A).
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No ambiente diversificado a figura abaixo mostra onde se realizou a pesquisa de 
campo.

Figura 1: Foto panorâmica de uma sala para reunião do Grupo A. A.

          Fonte: Site Alcoólico Anônimo.

É importante ressaltar que o tratamento e a atividade de Alcoólico Anônimo ba-
seiam-se em relatos do ex-alcoólatra (oradores). O Coordenador inicia e encerra a 
reunião, com a oração da serenidade, o mesmo apresenta cada orador e comunica que 
o Grupo está com visita. Assim, cada um por sua vez poderá contar algumas passagens 
de sua vida que levaram a procurar A. A., e compartilham o que o álcool propôs em 
suas vidas e a importância da sobriedade. (Registro de campo).

No momento da observação pôde-se constatar que os relatos dos idosos ex-alcoó-
latras são puramente pessoais. Todos os membros A.A. falam somente por si mesmos e 
a partir da própria experiência, tanto como alcoólicos ativos, que todos foram, quanto 
por lidarem com outros alcoólicos a quem auxiliam na tarefa de recuperação. Por 
outro lado, pôde-se verificar que isso gera posições discutíveis, como a afirmação-
dos membros Alcoólicos Anônimos de que somente “um alcoólico conhece outro 
alcoólico” (Registro Observação), deduzindo que a única solução é através dos 
Alcoólicos Anônimos.

4. ANáLiSES DoS rESuLTADoS 

A observação dos relatos dos idosos foi organizada por quatro categorias: condições 
de vida do sujeito da pesquisa, fatores para dependência alcoólica, consequências do 
Álcool e os problemas dos dependentes alcoólicos Idosos. Optou-se por disponibilizar 
neste estudo os quadros a seguir, para mostrar aproximadamente como se procedeu ao 
processo da coleta dados, vizando conferir transparência à investigação.
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Quadro 1: registro do Protocolo de observação

Tempo do relato
Os relatos do sujeito da pesquisa foram claros, perdurou em 20 
minutos individualmente, e o sujeito se mostrou à vontade com a 
presença da pesquisadora.

Perfil do sujeito 
observado 1.

Senhora Bia, 62 anos de idade, cor parda, cabelos pretos, baixa, forte, 
sua vestimenta roupa esporte, ex-alcoólatra ou Alcoólico Anônimo, 
brasileira, solteira, autonôma, ensino médio completo.

Perfil do sujeito 
observado 2

Senhor Paulo, 63 anos de idade, brasileiro, ex-alcoólatra ou 
Alcoólicos Anônimos, cor moreno, cabelo castanho, alto, magro, 
sua vestimenta roupa social, casado, ensino superior completo, 
advogado.

relatosobre 
Condições de Vida: 
Socioeconômico 

dos idosos em 
Tratamento pela 

Associação Alcoólico 
Anônimo.

“Eu sou de família humilde, aos meus 15 anos inicei a consumir bebida 
alcoólica (cerveja, pinga), não estudei, foram 27 anos jogada no mundo 
do alcoolismo, praticamente mora na rua, pedia dinheiro para beber, se 
eu tivesse escolhido outro caminho não tinha sofrido tanto. Hoje Graças 
a Deus e a Irmandade estou livre do álcool, tenho meu trabalho, uma 
banca de café da manhã”. (Sra. Bia 62 anos).
“Parei de beber há 21 anos, e comecei a estudar, hoje tenho duas 
graduação, e uma especialização. Sou Enfermeiro e Advogado. Vivo bem 
Graças à Deus”. (Sr. Paulo 63 anos).

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Elaboração: Pesquisadora.

No que se refere aos relatos dos idosos, as condições de vida do sujeito da pesqui-
sa obtiveram uma melhoria depois de serem libertados do álcool, hoje os salários dos 
idosos variam uma vez que ambos são autonômos e disseram ganhar o suficiente para 
sustentar seus familiares e dizendo-se ainda satisfeitos com a vida.

As falas dos idosos evidenciaram clareza a respeito das condições de vida de um 
dependente alcoólatra ou não alcoólatra não se referirem apenas à renda, mas Lopes 
(1982) afirma que “as formas aparentemente assemelhadas às condições físicas e morais, 
situação de trabalho, escolaridade, questão social, saúde, alimentação e convivio familiar”, 
faz parte da condição de vida do indivíduo. Porém, observa-se no quadro 1, quando os 
sujeitos da pesquisa eram dependentes alcoólico, ambos sofreram com questões refe-
rentes à escolaridade, família e discriminação social.

Chamou-nos atenção no relato da Srª Bia. A mesma passou por experiências alar-
mantes com o álcool antes de admitir que a bebida não lhe serviria. Tornou-se mentirosa, 
tirava vantagens de seus familiares, mostrava-se totalmente irresponsável em todas as 
suas relações sociais e dissipou seus patrimônios material e espiritual.
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Quadro 2: registro do Protocolo de observação 

Tempo do relato
Os relatos do sujeito da pesquisa foram claros, perdurou em 20 minutos 
individualmente, e o sujeito se mostrou à vontade com a presença da 
pesquisadora.

Fatores para 
dependência 

alcoólica

O “que levou eu a beber foi amizade, muito jovem não sabia que isso poderia 
causar tanto transtornos”. (Sujeito 1. Sra. Bia 62 anos).
“Muitos inicia a bebida muito jovem, devido o papo de amigos, se não entrar no 
papo deles, você é chamado de tudo que não “presta”, os fatores que levaram a 
bebida, outro foi questão de se sentir liberdade. Os jovens são caripeiros, o qual 
jogam os diamantes fora. E eu fui um caripeiro que joguei os diamantes fora. 
Alimentos que Deus nos dar”. (Sr.Paulo. 63 anos).

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Elaboração: Pesquisadora

Quanto ao quesito os fatores para dependência alcoólica, pode-se mencionar que 
a existência das indústrias da bebida, com suas consequentes estratégias de marketing e 
publicidade, certamente induzem as pessoas a fazerem uso do álcool.

O discurso do Sr. Paulo chamou atenção pelo fato de que o próprio admitiu que 
quando vivia no mundo do álcool era um jovem caripeiro que não se importava com sua 
família, amigos e trabalho. O fato é que o sujeito observado jogou tudo fora para viver 
no alcoolismo. (Registro Observação).

Ainda observando o quesito os fatores para a dependência alcoólica, percebe-se nos 
relatos dos idosos que o indivíduo pode torna-se alcoólatra devido a um conjunto de 
fatores, incluindo influência de amizades, sensação de liberdade.

Percebe-se que o alcoólatra começa a beber do mesmo modo e pelas mesmas razões 
que o não alcoólatra. Como menciona Millan (1986, p. 39) as pessoas iniciam o consumo 
do álcool “para conseguir os efeitos do álcool, o espaço em círculo de amizade, sentir-se 
eufórico, estimulado, relaxado ou embriagado”. Para tanto, o ponto relevante, salienta 
Milan (1986, p. 40), é que nenhum desses fatores é o único para o alcoólatra e não alco-
ólatra, uma vez que ambos podem mudar seus hábitos de beber por causa das mudanças 
de vida: morte de uma pessoa amada, divórcio, perda de emprego, solidão, depressão, 
temores e inseguranças. 
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Quadro 3: registro do Protocolo de observação

Tempo do relato
Os relatos do sujeito da pesquisa foram claros, perdurou em 20 
minutos individualmente, e o sujeito se mostrou à vontade com a 
presença da pesquisadora.

As consequências 
do álcool na vida 

do idoso

“Os idosos assim como os adultos jovens, são mais vulneráveis ao álcool, 
os idosos tornam mais vulneráveis ao álcool, devido que, o mesmo por 
estar em processo de envelhecimento apresenta a “maior probabilidade” 
de adquirir doenças na velhice. Os riscos são resultados de vários fatores 
relacionados à idade, incluindo o aumento da fragilidade, menor que a dos 
jovens, infelizmente um idoso alcoólatra ficará jogado na sarjeta ou no 
quarto domiciliar excluído pela sua família, uma pessoa idosa alcoólatra é 
só sofrimento, ninguém quer saber a história devida desse idoso ou idosa 
e nem saber como ele chegou ao fundo do poço. Quando eu bebia me 
transformava, parecia outra pessoa, na verdade eu era outra pessoa, porque 
o alcoolismo é um círculo vicioso, não tinha uma vida social. Hoje não sou, 
mas alcoólatra, 24 horas”. (Sr. Paulo, 63 anos).
“Bebida trouxe muitas consequências para minha vida, tive complicações 
na minha saúde, família, trabalho e amigos”. 24 horas (Sra. Bia, 62 anos).

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Elaboração: Pesquisadora

Após esta apresentação de consequências, relatado pelo sujeito da pesquisa Mariano 
(1999) destaca-se:

As formas como as consequências ou complicações sociais do alcoolis-
mo atingem o bebedor, sua família, seus amigos, seu trabalho. A culpa, 
a depressão, o auto-desgosto e o desespero do alcoólatra são reações 
compreensíveis a uma assustadora e misteriosa incapacidade de pôr um 
termo à devastação da bebida. Logo, o consumo abusivo de bebidas alcoó-
licas traz consequências danosas à saúde; produz malefícios de diferentes 
naturezas. (p. 33).

Destaca-se, na fala do Sr. Paulo, o relato sobre o idoso com dependência alcoólica. O 
sujeito da pesquisa alerta para o abandono crescente à população idosa, onde notícias e 
pesquisas revelam que muitos idosos estão sem assistência familiar. 

É a partir de tais relatos que se pretende questionar a política pública de saúde, e os 
profissionais que trabalham com essa população, uma vez que é preciso alertar a popu-
lação idosa e seus familiares a respeito do consumo de álcool tardio. Percebe-se que, os 
idosos, assim como os adultos, são mais vulneráveis ao álcool, devido os mesmos esta-
rem em processo de envelhecimento e apresentam a “maior probabilidade” de adquirir 
doenças da chamada “terceira idade”.

É importante salientar que no relato dos idosos e da observação realizada, pôde-se 
percepcionar que o termo 24 horas, como se costuma chamar os membros A.A., é um 
sistema básico que seus eles utilizam para manterem-se sóbrios. As vinte e quatro horas 
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atuais constituem o único período de que o membro de A.  A pode controlar, no tocante 
à bebida. “Ontem já passou. Amanhã poderá nunca chegar”. Mas hoje...” diz o membro de A. 
A., “hoje não tomarei um só gole. Talvez o torne. Mas não me preocuparei com o amanhã até 
ele chegar. “Meu grande problema é não beber durante esse período de vinte e quatro horas”.
(Relato do sujeito 2 observado).

Este depoimento é a razão principal que “um alcoólico tem para assistir às reuniões 
de seu Grupo Alcoólico Anônimo, é de procurar manter-se sóbrio hoje não amanhã, ou 
na próxima semana, ou daqui a dez anos”. (Claret, 2006, p. 104).

 Por esses motivos os idosos observados na pesquisa ainda continuam assistindo 
às reuniões na Associação Alcoólico Anônimo ou Grupo Alcoólicos Anônimos, porém, 
como observado, o seu comparecimento nas reuniões terá sempre por base o cuidado 
com sua sobriedade imediata.

Quadro 4: registro do Protocolo de observação 

Tempo do relato
O relato do sujeito da pesquisa foi claro, perdurou em 20 
minutos, e o sujeito se mostrou à vontade com a presença da 
pesquisadora.

os problemas dos 
dependentes alcoólicos 

idosos

“Quando era alcoólatra o maior problema que obteve em sua vida foi 
a questão financeira, gastava tudo que ganhavam no bar, não queria 
saber de pagar conta”. (Sujeito 2. Sr. Paulo, A. A. 63 anos).

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Elaboração: Pesquisadora

Diante do depoimento acima, a pesquisa revelou os grandes problemas de um alcoó-
latra. São os problemas socioeconômicos, conjungais e sociais, uma vez que muitos alco-
ólatras deixam de pagar sua conta e despesas familiares para gastar em bebida alcoólica. 
Essa atitude faz com que o(a) conjugê, abandone seu parceiro(a), e os problemas sociais 
aumentem na vida do alcoólatra, uma vez que o mesmo perde seu trabalho, seus amigos, 
sua família, seu respeito perante a sociedade.

Sendo assim, Lazo (2008, p. 28) enfatiza que “problemas socioeconômicos, conjugais, 
emocional, psicológicos, etc. podem afetar a velocidade com que as pessoas desenvolvem 
o alcoolismo”. Já os problemas sociais, o alcoólatra ao demostrar o comportamento an-
tissocial, o mesmo sofrerá “preconceitos e discrimanção da sociedade civil, e até mesmo 
da família, profissionais que não são treinados e educados para lidar com a situação do 
alcoolismo”. (MILAN, 1986. p. 76).

Diante dessa identificação dos problemas relacionados ao uso de bebida alcoólica, 
o autor Mariano (1999, p. 34) destaca que o alcoolismo é um fenômeno destrutivo, 
pois atinge o ser humano nas mais diversas áreas, da saúde física até os problemas de 
ordem social.
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4.1 Discussão da observação

Diante a observação realizada no Grupo Alcoólico Anônimo, verificou-se: O único 
requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A. A. 
não há necessidade de pagar taxas ou mensalidades. Não existem obrigações financeiras 
de nenhum tipo para os membros Alcoólicos Anônimos, o grupo Alcoólico Anônimos faz 
uma coleta, nas reuniões, para cobrir o aluguel da sala, bem como outros gastos, inclusive 
o café, as bolachas e outras guloseimas.

A pesquisa revelou que para participar da Associação Alcoólico Anônimo ou Grupo 
Alcoólico Anônimo, não há critério de idade, basta a própria pessoa desejar libertar-se 
do alcoolismo.  A A. A. não faz distinção de idade, raça. “Seja qual for sua idade, posição so-
cial, condição financeira ou grau de instrução, a mulher alcoólica, tanto quanto o homem, 
poderá encontrar compreensão e ajuda em A. A”. (CLARET, 2006, p. 98). 

Como observado no relato “A Associação Alcoólicos Anônimos está de portas aber-
tas para os jovens com dependência alcoólica, e tem jovens que são assistidos pela A. A”. 
(Registro Observação). Entretanto, no dia da pesquisa não havia nenhum jovem presente. 
E apesar do eventual masculino ser significativo, não se pode desfavorecer a presença 
feminina, como relatou o membro A. A.“Contudo, e apesar do índice elevado de mulheres 
alcoólatra, ainda as mulheres apresentam receio e timidez de procurar o Grupo de A.A”. (Sr. 
João, 59 anos de idade).

Referindo-se a mulheres alcoólatras, algumas mulheres vão para o Grupo Alcoólico 
Anônimo e conseguem permanecer sóbrias, mas seu estado emocional está tão debilita-
do que a vida não significa muito mais que a vitória diária sobre a dependência. (Claret, 
2006, p. 144).

Faz-se necessário salientar que, apesar das reuniões abertas permitirem a presença 
de familiares, verificou-se no momento da pesquisa apenas uma esposa e uma namorada 
de dois membros A. A, acompanhando-os. Ressalto que ambos os A. A., estão em proces-
so de envelhecimento, então, surgea indagação, para o indivíduo que está em processo 
de envelhecimento e é dependente alcoólico já é difícil o apoio familiar (mães, filhos, 
irmãos), para curá-la de sua doença, imagine o idoso com dependência alcoólica?

Observou-se nos relatos dos membros A. A. que o álcool vicia, independente de faixa 
etária e gêneros. Quem insite no consumo diário de bebida alcoólica deve ter cuidado 
redobrado. “O fato é que o álcool pertence a uma categoria que está em algum ponto 
entre as drogas formadoras de hábito e produtoras de dependência” 6. (MILAN, 1986).

Na fala de um membro A. A. notou-se que o primeiro passo é entender que o álcool 
em excesso faz mal, relata o membro:

“Independente de quantidade de álcool, que podemos ingerir, um ex-alco-
ólatra não pode consumir nem 50 ml de qualquer tipo de bebida alcoólica, 
pois o álcool é uma droga liberada, que cria dependência, e para mim e 
meus colegas A.A vicia, por isso que tendo manter a sobriedade”. (José, 
37 anos de idade).

Quando o membro A. A.cita a quantidade de bebida, o mesmo refere-se a um copo 
descartável para cafezinho. Na fala do membro A. A. pôde-se constatar que para o alco-
ólico, uma dose de bebida alcoólica sob qualquer forma, com toda a probabilidade será 

6 O conceito de dependência citada no texto refere-se à relação alterada entre um indivíduo e seu modo de consumir uma 
substância, tal substância é referente o álcool.
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demais para um dependente de álcool. Ademais, Lazo (2012) alerta que muitos depen-
dentes do álcool “morrerão tardiamente, e outros antes de morrerem, estarão desejan-
do a sua própria morte ou estão desejando que estivessem mortos”. 

A questão de o indivíduo desejar a sua própria morte foi possível verificar na pesqui-
sa de campo, em relato do membro A. A., “quando não conhecia a Associação Alcoólicos 
Anônimos, ou seja, o Grupo Alcoólicos Anônimos, desejara a própria morte”, uma vez 
que o mesmo era discriminado pela sociedade, familiares e amigos”. (Registro Observa-
ção). Na realidade “o álcool também é uma droga e, por sinal, bastante poderosa, o álcool 
mata mais pessoas que todas as demais drogas juntas (salvo o cigarro)”.Lazo (2008, p. 44).

CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

O estudo realizado alcançou os objetivos da pesquisa, pois se teve a oportunidade 
de conhecer de perto os idosos que estão inseridos na Associação Alcoólicos Anôni-
mos, assim como os fatores e os problemas que o alcoolismo ocasionou para os idosos 
ex-alcoólatras.

Observou-se através dos depoimentos que o estudo realizado dentro da Associação 
Alcoólico Anônimo poderá minimizar o problema dos dependentes alcoólatras, uma vez 
que os Alcoólicos Anônimos não podem ser revelados perante a sociedade devido à 
discriminação da sociedade geral. 

Ademais, é de suma importância a contribuição dos acadêmicos que realizam pesqui-
sa sobre o Grupo Alcoólico Anônimo, assim o mesmo poderá realizar uma intervenção 
que contemple a questão do alcoolismo.

No processo investigativo deste estudo verificou-se que o consumo de álcool é uma 
preocupação voltada para todas as faixas etárias, principalmente na vida da pessoa idosa, 
na qual muitos estão iniciando o consumo de bebida tardio.

Dessa forma, o estudo poderá contribuir para outras pesquisas, uma vez que depen-
dência alcoólatra acarreta implicações físicas e psicossociais ao idoso, com isso é preciso 
desenvolver mais estudos sobre o alcoolismo.

Em razão da complexidade do tema, assim como relevância com o objeto de es-
tudo na área de Gerontologia e Geriatria, esta pesquisa destina a servir de referência 
aos acadêmicos e profissionais que lidam com os idosos, oferecendo insumos para 
que estes atuem com mais eficiência nessa área, apoiando os idosos que sofrem com 
dependência alcoólica e os ex-alcoólatras, para que ambos possam ter força para lutar 
contra o alcoolismo.

Nesse sentido, o estudo mostra que apesar de vários fatores, consequências e pro-
blemas que o alcoolismo traz à vida da pessoa alcoólatra, não se pode esquecer de que 
a pessoa sofre com a dependência alcoólica. Antes de tudo, são seres humanos que 
precisam de ajuda, amor e respeito, uma vez que a dependência alcoólica é uma doença 
do indivíduo alcoólatra e da família.

Diante desse quadro, deixa-se aberta a continuidade da temática, uma vez que o co-
nhecimento é um horizonte, sempre há necessidade de complementar e acrescentar algo 
para que a pesquisa forme sentido.
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rESumo

Este ensaio analisa a construção de um novo conceito, procurando constituir pressu-
postos para reflexão de um professor cubista, considerando os ideais da pesquisa-ação 
crítico-colaborativa e a integração entre escola e universidade como uma estratégia de 
investigação e aprendizagem na profissão docente, revelando um desdobramento inter-
disciplinar na edificação de um profissional comprometido com o contexto amazônico e 
suas peculiaridades. As reflexões estabelecidas neste trabalho foram construídas durante 
as aulas da disciplina Formação do Educador, realizadas no Curso de Mestrado em Edu-
cação da Universidade Federal do Amazonas, a partir das diversas experiências relatadas 
pelo grupo de alunos e diante atuais discussões acerca da formação de professores, sua 
relação com a pesquisa, escola e universidade. Nossas preocupações se lançam para uma 
educação do olhar para a diversidade, o que implica enxergar o mundo em diferentes 
perspectivas. A ideia de um professor cubista, construído por meio das experiências das 
práticas pedagógicas em reflexividade, proporcionada pela pesquisa-ação crítico-cola-
borativa vem ao encontro das necessidades e atuais discussões sobre a formação de 
professores na Amazônia.

Palavras-chave: Formação de professores; Cubismo; Pesquisa-ação crítico-colaborati-
va; Interdisciplinaridade; Contexto amazônico.
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rESumEN

Este ensayo examina la construcción de un nuevo concepto, que busca establecer las 
condiciones para la reflexión de un maestro cubista, teniendo en cuenta los ideales 
de la investigación-acción y la integración entre la escuela y la universidad como una 
estrategia de investigación y el aprendizaje en la profesión docente, revela una división 
interdisciplinario en la construcción de un profesional comprometido con la región del 
Amazonas y sus peculiaridades. Las consideraciones expuestas en este trabajo fueron 
construidos durante las clases del curso de Formación del Educadores, celebrado en la 
Maestría en Educación en la Universidad Federal del Amazonas, a partir de los diversos 
experimentos reportados por el grupo de estudiantes y de los debates actuales sobre la 
formación de profesores, su relación con la búsqueda, la escuela y la universidad. Nuestra 
preocupación es poner en marcha una educación de ver la diversidad, lo que significa ver 
el mundo desde diferentes perspectivas. La idea de un maestro cubista, construido a través 
de las experiencias de las prácticas pedagógicas en la acción reflexiva, proporcionada 
por la investigación-acción crítico de colaboración, proviene de la satisfacción de las 
necesidades y debates actuales sobre la formación de maestros en la Amazonía.

Palabras clave: Maestro; el cubismo; la investigación crítico-acción colaborativa; 
contexto interdisciplinario; el Amazonas.

iNTroDuÇÃo

Este texto faz parte do resultado de estudos introdutórios acerca da formação de 
professores, construído a partir de reflexões estabelecidas durante as discussões da 
disciplina “Formação do/a Educador/a: tendências, perspectivas e novas abordagens 
teórico-metodológicas”. Considera anseios e perspectivas levantadas a partir das di-
versas experiências acadêmicas e profissionais dos alunos e professores do Mestrado 
em Educação da Universidade Federal do Amazonas, buscando evidenciar a necessi-
dade de uma formação integralmente ligada com a pesquisa e as práticas pedagógicas, 
estreitando as relações entre escola e universidade e edificando práticas institucionais 
em uma perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, resguarda uma discussão sobre a 
pluralidade e as peculiaridades amazônicas, mais especificamente do estado do Ama-
zonas, na direção de uma educação do olhar para além do visível, comprometendo-se 
coletivamente com a edificação de um arcabouço teórico-metodológico capaz de re-
novar a identidade docente.

A proposta deste trabalho é discutir de maneira crítico-reflexiva o conceito de pro-
fessor cubista, fundamentando-o na perspectiva do próprio movimento artístico iniciado 
por Braque e Picasso em 1907, entrelaçado com as ideias acerca do mundo contem-
porâneo, sua modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade, além da formação 
docente na ótica da multiculturalidade e da inclusão em um contexto amazônico2. Pre-
ocupamo-nos, ainda, em refletir sobre as disposições necessárias para um educador no 
século XXI (Nóvoa, 2009), percebendo o mundo em sua dinâmica e complexidade, bem 
como a pluralidade de saberes que o constitui.

2  Ver: Cavalcante, 2003; 2008; Velanga, 2009; Moreira, 1999; Candau, 2008;
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Associando o conceito do professor cubista com a atividade da pesquisa-ação crítico-cola-
borativa, queremos revelar o desdobramento interdisciplinar que os envolve, em uma atitude 
dinâmica entre o pensar, a ação, e o pensar na e sobre a ação, para uma formação de professores 
construída coletivamente, com os conhecimentos literários paralelos a atividade educativa, ca-
minhando na contramão do individualismo do mundo contemporâneo e buscando os diversos 
traços da realidade em uma aprendizagem na profissão.

Durante nossos diversos diálogos, procuramos confrontar as concepções que mo-
vem a ação de cada um, (docentes mestrandos), percebendo suas convergências, di-
vergências e aproximações, inclusive na necessidade de uma mudança emergencial na 
formação do professor amazônico.

É preciso constituir a práxis educacional amazônica por um olhar peculiar da região, 
deixando claro que não estamos assumindo uma posição regionalista para formação do 
educador, ao contrário, o estudo das práticas educativas do país e do mundo é essencial 
para nossas reflexões. Aprendemos e valorizamos estas práticas e discordamos de ou-
tras, mas necessitamos enxergar cada pincelada que edifica a educação amazônica, enten-
dendo características culturais, sociais, econômicas, geográficas e políticas que edificam 
os saberes do povo.

Acreditamos que a apropriação, não simplesmente do termo, mas da postura revolu-
cionária cubista nos meios educacionais, pode contribuir para o entendimento do mundo 
globalizado, não como algo simplesmente internalizado de fora para dentro do sujeito, 
mas através do poder da percepção e de conversão existente nos processos psíquicos 
do/da homem/mulher, que torna aquilo nascido no social como constituinte do sujeito, 
por meio de suas experiências de vida, mas que continua se auto constituindo no social 
através das ações do sujeito, podendo as mesmas serem imaginativas e libertadoras ou 
padronizadas e reprodutivistas.

O que definirá a postura do educador será a educação de um olhar comprometido 
além da superfície ilustrada, construído através de uma experiência formativa capaz de 
transgredir a forma convencional de ver o mundo. Acreditamos que a definição de um 
novo olhar pode mudar significativamente a formação do educador, por isso, questio-
namos: que olhar? Será o cubismo capaz de modificar nossa forma de ler, interpretar, 
sentir e experimentar o mundo? O que é o cubismo e como ele se caracteriza diante 
dos aspectos de método, estilo, aporte teórico e cosmovisão a partir dos quais ele já foi 
classificado? Quais as relações estabelecidas entre o conceito de professor cubista com a 
pesquisa-ação crítico-colaborativa? Estas são algumas de nossas questões, elencadas por 
nosso inconformismo, teimosia e esperança de alcançarmos um conceito livre de gaiolas 
metodológicas, criativo, porém rigoroso, diante de cada observação, gesto, traço, rascunho 
e obra na ação docente de/para um contexto amazônico.

2. A CoNSTiTuiÇÃo Do ProFESSor CuBiSTA NA 
rEALiDADE AmAZÔNiCA: rEFLEXÕES PArA A 
CoNSTruÇÃo Do CoNCEiTo

O cubismo tem objectivos palpáveis. Nós vemo-lo apenas como um meio 
de expressão para o que compreendemos com a vista e com o espírito, 
ao mesmo tempo que tiramos partido de todas as possibilidades que nos 
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facultam as qualidades inerentes ao desenho e à cor. Assim se tornou numa 
fonte inesperada de regozijo para nós, num manancial de descobertas. (PI-
CASSO, apud: GANTEFÜHRER-TRIER, 2009) 

Existem variadas descrições acerca da origem do cubismo, Matisse (1869-1954), por 
exemplo, dedica a Georges Braque (1882-1963) o estabelecimento do cubismo como 
tendência estilística, por causa da exposição realizada no Salão de Outono (1908) em 
Grand Palais, (nesta ocasião o pintor retirou o quadro que apresentava pequenos cubos 
antes da abertura da exposição, devido a críticas severas realizadas à sua obra). Outros 
afirmam que o termo foi criado por Vauxcelles, um jornalista francês e crítico de arte, em 
uma reportagem feita durante o Salão da Independência em 1909, sem que nenhum dos 
artistas tivesse contribuído para a concepção do termo. Outros mais arriscam afirmar 
que o cubismo nada seria sem a contribuição de Paul Cézanne (1839-1906) como se 
a ele pertencesse tal criação, graças as suas inspirações geométricas de representação 
da natureza e a superação da mera imitação (GANTEFÜHRER-TRIER, 2009). Podemos 
encontrar, ainda, a história de que os pintores foram identificados pela denominação “os 
cubistas” através das letras de imprensa do crítico de arte Apollinaire em 1911 (CHIPP, 
1996). Contudo, apesar destes desencontros de olhares, não há como negar que Pablo 
Picasso, com sua obra Les Demoiselles d’Avgnon (1907), causou indignação e encanta-
mento a todos que lhe puseram a vista, acarretando um marco no pensamento cubista, 
com o rompimento das regras do espaço visível, da coloração naturalística e do retratar 
de corpos em proporções naturais.

[...] As Senhoritas não podem mais ser lidas como uma imagem do mundo 
exterior; elas tem seu próprio mundo, análogo a natureza, mas construído 
segundo princípios diferentes. O revolucionário “material de construção” 
de Picasso, composto de vácuos e sólidos, é difícil de descrever. Os primei-
ros críticos, que viam somente a prevalência de cantos e ângulos agudos, 
denominaram o novo estilo de cubismo. (JANSON, 2009, p. 367).

Assim como as explicações acerca da criação do termo são inúmeras e discutíveis, 
são também as concepções do que seja o cubismo. Para muitas pessoas o cubismo não 
passa de uma pintura em forma de cubos. Diferentemente desta opinião, Michel Puy 
(apud: Ganteführer-trier, 2009), diz que “o cubismo parece ser um sistema com uma 
base científica que permite ao artista basear os seus esforços num sistema fidedigno de 
coordenadas”. Esta forma de expressar a realidade seria então um método? Um estilo a 
ser aprendido? Uma teoria a ser estudada em uma escola de arte?

A forma como desenvolvemos o cubismo não foi intencional, até certo 
ponto só pretendíamos exprimir o que tínhamos dentro de nós. Ninguém 
nos impôs um programa, e os nossos amigos, os poetas, seguiram atenta-
mente os nossos esforços sem nunca nos imporem o que quer que fosse 
(PICASSO, apud: GANTEFÜHRER-TRIER, 2009).

Na verdade foram inúmeras as inspirações para a criação do cubismo, desde a ou-
sadia de Césanne ao quebrar paradigmas, a utilização da fotografia como instrumento 
de análise da realidade, a abordagem analítica do fauvismo, o encontro de Picasso com a 
arte africana na casa de Matisse através de uma máscara nada convencional, até o estudo 
da arte ibérica primitiva em escavações e a aquisição de peças com negociantes de Paris.
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Tantos estudos e experiências proporcionaram aos cubistas um prazer pela experi-
mentação, transformando seus ateliês em “lojas de curiosidades”. O cubismo transgrediu 
a arte da reprodução para edificar a liberdade imaginativa, deixou o objeto apresentar-
-se por inteiro, ao mesmo tempo, analisou cada fragmento, expôs de maneira planificada 
suas diversas faces, misturou lógica e inconsciente, sujeito e objeto, revelou a essência da 
realidade e o que ela poderia vir a ser. É por estas atividades reflexivas e provocativas que 
pincelamos o cubismo na formação do educador do mundo contemporâneo. Um mundo 
em que a crise paradigmática da modernidade institui o individualismo da hipermoder-
nidade como fonte de desenvolvimento, permitindo a fragmentação do conhecimento 
através de capacitações reducionistas e a produção de bens e de consumo exagerados, 
implantados midiaticamente por indústrias culturais.

Tais concepções afetam diretamente a formação da identidade do sujeito por inter-
médio de uma intersubjetividade, criando concepções equivocadas de valores éticos e 
morais, além de uma nova postura de estar e conviver no mundo.

Na época pós-moderna, perdura um valor principal, intangível, indiscutido 
através de suas múltiplas manifestações: o individuo e seu direito cada vez 
mais proclamado de se realizar a parte, de ser livre, a medida que as téc-
nicas de controle social passam a aplicar dispositivos mais sofisticados e 
humanos. (LIPOVETSKY, p. 13, 1983).

Este movimento pós-moderno3, sendo agora transformado em uma hipermoderni-
dade, compromete diretamente a profissão docente, em suas políticas de formação, em 
sua valoração e valorização, além dos saberes teórico-metodológicos que subsidiam sua 
prática, haja vista os modelos de formação criados a partir destes ideais, especificamente, 
o modelo napoleônico e a sua prevalência do estado nas induções de organização, estru-
tura e ordenamento dos currículos formativos instituídos nas universidades e secretarias 
de educação do Brasil e, consequentemente, da região amazônica.

Saviani (2009) nos revela que apesar de uma certa influência em nível organizacio-
nal do modelo anglo-saxônico pela via dos Estados Unidos, prevalece, ainda, o modelo 
centrado nos conteúdos culturais-cognitivos em detrimento dos didático-pedagógicos, 
criando um dilema entre os aspectos da função docente: conteúdo e forma. O autor 
apresenta como superação do dilema a recuperação da indissociabilidade entre estes 
aspectos, e acredita que a análise dos livros didáticos podem contribuir para este obje-
tivo: “analisando os livros didáticos adotados nas escolas, os cursos de pedagogia possi-
bilitariam que os alunos efetuassem, a partir dos estudos dos fundamentos da educação, 
a crítica pedagógica dos manuais de ensino [...]” (p. 152). Mas devemos lembrar, como 
também recorda Saviani em outros momentos, que esta indissociabilidade entre con-
teúdo e forma é arquitetada por vários fatores na formação continuada e contínua da 
profissão, vai desde as condições de trabalho até a aquisição de concepções críticas e 
contra-hegemônicas.

Eis, então, a transposição da perspectiva cubista para a educação, como uma tentativa 
de superação de dilemas e contradições na formação docente. Conteúdo e forma no 
cubismo estão entrelaçados em um só sentimento, postura e ação, direcionados por um 
olhar de uma leitura do mundo em suas múltiplas representações. Para Ghedin e Franco 

3 O paradigma pós-moderno no qual nos referimos é resultado da crise da modernidade a partir das concepções dominantes 
e não pode ser confundido com a pós-modernidade de oposição.  Ver Santos, 2010, p. 25-33. 
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“Educar o olhar significa aprender a pensar sistemática e metodicamente sobre as coi-
sas vistas. Portanto, exige muito mais do que ver as coisas; implica perceber o que elas 
são e por que estão sendo do modo como se apresentam” (p. 73, 2008). Esta reflexão 
permeia todo movimento cubista que tinha como base reflexiva descobrir o mundo 
encoberto, retirar os padrões ilustrativos de traços naturalísticos que não revelavam 
a essência do objeto.

Candau (2008) acredita que estamos vivendo uma mudança de época e muitas são as 
leituras do mundo, suas crises e necessidades, o que coloca, no centro dos debates, ques-
tões relacionadas às culturas existentes e à forma de vermos cada uma delas. Pensando 
nisto, o olhar de um professor cubista desperta-se pelo que é integrado, pela coletividade 
diversa e complexa do que não está aparente, em uma “filosofia do olhar”, como um ar-
tista que une visão, percepção e imaginação, pensamento que se transforma em reflexão, 
reflexão em conhecimento, conhecimento em um renascer de uma cosmovisão4.

A cosmovisão de um professor cubista permite fazê-lo enxergar as faces da globaliza-
ção e seus feixes plurais nas relações sociais, econômicas e políticas do mundo, deparan-
do-se com estratégias de dominação e iniciativas contra-hegemônicas sendo construídas 
paralelamente, como um artista cubista que observa e cria as seis faces de um cubo e 
ambas as orelhas de um modelo visto de perfil. Michel Puy (1910) escreveu que Braque 
parecia ver a paisagem dentro de um tubo de ensaio de farmacêutico: a coloração no 
fundo, as variações de luz e sombra, as perspectivas apresentadas revelavam, em suas 
obras, a plasticidade de perceber o mundo.

Será que em nossos cursos de formação de professores, seja para quem já está ou 
não dentro da profissão, estamos conseguindo nos educar para a “ruminação do olhar”, 
alcançando as realidades apresentadas pelos educandos, comunidade, parceiros e secre-
tarias de educação? E, ainda, serão estas várias formas de ver a mesma realidade dispostas 
em diferentes ângulos? Nossos acadêmicos e egressos das universidades amazônicas 
percebem as questões de identidade que envolvem o nosso ser professor, considerando 
os saberes da terra, as dificuldades da formação indígena, as “identidades flutuantes” do 
ribeirinho e do caboclo e, ainda, as limitações e sonhos dos interioranos urbanizados de 
nossas periferias? Para a conquista deste olhar não precisaríamos sair um pouco mais das 
salas de aula das universidades para estarmos envolvidos com as escolas e comunidades 
através de projetos de pesquisa e extensão?

Refletir sobre a formação de professores no contexto da região, a partir da voz dos 
Mestrandos em Educação da UFAM e na construção de um pensamento pedagógico 
cubista, nos revela a imensa necessidade de sistematizar as experiências conquistadas, 
revelando os confrontos dos saberes globais com os locais, espantando-se com a “globa-
lização das etnias indígenas” em Rio Preto da Eva, suas aproximações geográficas, sociais 
e culturais, a mistura de línguas em uma mesma comunidade e o respeito com o “encon-
tro de rituais” realizados periodicamente; ao mesmo tempo, a dificuldade de acesso às 
aldeias mais distantes, a não aceitação do caboclo em relação à constituição de sua iden-
tidade, a realidade miserável da periferia em contraste com a elite do Polo Industrial e da 
Zona Franca de Manaus, a chegada dos haitianos em diversos municípios do Amazonas 

4 Para Chauí (1997), as coisas pedem para o pintor o desvelamento dos meios visíveis aos nossos olhos.  “Que mostre como 
luz, iluminação, cor, sombra e reflexo só têm existência visual e, dirigindo-se ao pintor, que mostre como “elas se arranjam 
para fazer com que”, de luzes, reflexos, cores e sombras, “haja subitamente alguma coisa”. O olhar inspirado do pintor inter-
roga o visível para “compor o talismã do mundo, para nos fazer ver o visível”, ensinando-nos porque, afi nal, há visível” (p. 60).
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juntamente com a xenofobia, a dominação política de poucos que se alongam por mais 
de vinte anos. São tantos os questionamentos e preocupações que assolam a educação 
na região, que fizeram de nossos encontros, momentos de choque, devaneio e confronto, 
mas acima de tudo, reflexão através dos olhares ali constituídos pela e para diversidade5.

Diversidade, cubismo e Amazônia são coisas indissociáveis. Possuímos uma riqueza 
sem igual. Nossa população é formada por uma variedade significativa de raças, de cre-
dos, de culturas e de situações sociais. Segundo Cavalcante e Weigel (2007),

Existem na região cerca de 200 mil índios, constituindo 81 etnias diferentes, 
em pleno domínio e uso de suas línguas e culturas específicas. Além disso, 
culturas caboclas, vividas por grupos ribeirinhos que habitam o interior, 
às margens de rios, lagos e igarapés, constituem também modos de vida 
amazônicos representando experiências e conhecimentos sobre formas de 
coexistência e utilização do meio local (p. 2).

Velanga et al (2009), apresentando sua experiência em Rondônia, também nos aler-
tam sobre as questões culturais que envolvem o povo amazônico e, acrescentam, que o 
atendimento a tamanha diversidade merece uma preocupação curricular, na intenção de 
uma transformação, infelizmente vedada diante dos modelos de educação que permeiam 
a região:

Em Rondônia, na convivência com populações tradicionais da Amazônia, 
com a grande afluência dos migrantes de todas as regiões brasileiras e de 
vários países do mundo, estudamos currículos pouco compatíveis com os 
desafios que tais realidades apontam, na escola Básica e na Universidade, 
na rede pública e particular de ensino. Percebemos a cultura silenciada dos 
povos ribeirinhos, dos indí genas brasileiros, do estrangeiro, especialmente 
o boliviano fronteiriço, dos migrantes que vieram em enormes levas migra-
tórias a partir da década de 1970, capitaneados por governos militaristas 
que prometiam um novo “Eldorado” no norte do país. Te mos denunciado 
tais fatos em nossos trabalhos acadêmicos e em nossos discursos, e somos, 
muitas vezes, barrados ou ignorados em nossa intenção de transformações 
curriculares dentro dessa realidade (p. 28).

Mas será que os professores entendem este contexto plural? Questionam-se quanto 
ao modo de desenvolvimento da região associado com o crescimento das desigualdades 
e a omissão por parte dos governantes e da comunidade educativa? O que precisamos 
fazer para superação das dificuldades? Segundo Candau (2008, p. 52-54), a educação in-
tercultural perpassa por quatro eixos fundamentais de preocupação para sua promoção.

O primeiro está relacionado à necessidade de desconstrução, no intuito de derrubar 
estereótipos que sobrevoam os imaginários individuais e sociais, em relação aos grupos 
sócio-culturais existentes6. O segundo núcleo trata da articulação entre igualdade e di-
ferença no nível das políticas educativas e práticas pedagógicas, isto é, compreender a 

5 Os trabalhos da Profª. Drª. Lucíola Inês P. Cavalcante, através da Coordenação da pesquisa “Formação de professores no 
contexto amazônico”, apresentam-se como um rico material de análise para as questões levantadas.

6 Este estereótipo se torna evidente quando a população da Amazônia toma como referencia um mundo de exclusão, onde 
o caboclo, resultado direto do genocídio indígena na chegada européia, não se reconhece como tal, acreditando que ao se 
afirmar como herdeiro deste patrimônio poderá estar-se atribuindo uma condição social inferior, pois “o que é bom não 
está na Amazônia”. Ver MEDEIROS, Maria das Graças Ferreira de. um estranho no espelho: representações do caboclo 
amazônico. Manaus-Am: UFAM, 2004. [Dissertação de Mestrado].
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existência de uma ecologia de saberes7, e que nenhum saber está acima do outro, mas 
compartilham do mesmo lar na busca do conhecimento. Na terceira, Candau (2008), nos 
alerta para necessidade do resgate dos processos de construção da identidade cultural, 
através das histórias de vida individual e coletiva, expostas das mais variadas formas. Por 
último, nos é sugerido:

[...] promover experiências de interação sistemática com os outros: para 
sermos capazes de relativizar nossa própria maneira de situar-nos diante 
do mundo e atribuir-lhe sentido, é necessário que experimentemos uma 
intensa interação com diferentes modos de viver e expressar-se. Não se 
trata de momentos pontuais, mas na capacidade de desenvolver projetos 
que suponham uma dinâmica sistemática de diálogo e construção conjunta 
entre diferentes pessoas e/ou grupos de diversas procedências sociais, étni-
cas, religiosas, culturais, etc. (CANDAU, 2008, p. 54).

Moreira (1999) nos alerta que na construção de uma educação pautada na plura-
lidade cultural, não cabem receitas curriculares, tampouco a restrição de um estudo 
de diversidades culturais mais amplas em uma disciplina específica. Faz-se necessário 
articular no trabalho docente, seja na educação básica ou na formação de professores, a 
pluralidade presente no concreto da sala de aula, observando, conhecendo e avaliando o 
processo de aprendizagem.

O que poderia alcançar tamanho desafio colocado por Candau (2008) e Moreira 
(1999)? Será que a educação do olhar na perspectiva de um professor cubista pode 
edificar a formação docente para a compreensão desta diversidade no contexto amazô-
nico? Como construir este olhar e proporcionar experiências sob a ótica da diversidade 
durante a formação contínua e continuada de professores?

 Acreditamos que, por meio da pesquisa-ação crítico-colaborativa, é possível alcan-
çarmos o desafio, e trazer à tona diferentes maneiras de conhecer e experienciar a edu-
cação em seus diferentes contextos, contribuindo com uma estratégia interdisciplinar 
de aprendizagem na profissão, formando uma variedade de “desenhos de investigação”8 
e um pensamento projetivo de ação para formação do professor cubista na Amazônia.

3. A PESQuiSA-AÇÃo CrÍTiCo-CoLABorATiVA 
NA FormAÇÃo DE ProFESSorES CuBiSTAS: 
umA ESTrATÉGiA iNTErDiSCiPLiNAr Como 
ALTErNATiVA DE APrENDiZAGEm NA ProFiSSÃo

[...] o conhecimento teórico não se adquire olhando, contemplando, fican-
do ali diante do objeto; exige que se instrumentalize o olhar com teorias, 
estudos, olhares de outros sobre o objeto; ainda mais, é preciso tomar esse 
existente como referência (PIMENTA, 1999 apud MONTEIRO, 2002, p. 114).

7 er SANTOS, B. de S. A Gramática do tempo: por uma nova cultura política. 3 ed. São Paulo: Cortez. 2010.
8 Técnica utilizada por Picasso para construção de um acervo de idéias e imagens, é a edificação de um projeto com esboços 

a serem analisados, para posteriormente, constituir a obra final. 
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Durante os estudos realizados na UFAM, sobre a formação de professores no Brasil, 
suas políticas e práticas, percebemos com evidência a necessidade de uma mudança 
emergencial nos cursos de formação, sejam aqueles oferecidos pelas universidades, quan-
to pelas secretarias de educação, pois clamamos pela integração da realidade amazônica 
na literatura da área, haja vista nosso cansaço com a quantidade de discursos existentes, 
algumas vezes especulativos, redundantes e incoerentes com a realidade da região, além 
de visões extremamente românticas ou crítico-reprodutivistas que contribuem muito 
pouco para a efetivação de ações.

Para Nóvoa (2009), a atividade docente está ligada significativamente à profissiona-
lidade e pessoalidade do professor, que deve carregar dentro de si algumas disposições 
necessárias para sua ação: o conhecimento, a cultura profissional, o tacto pedagógico, o traba-
lho em equipe e o compromisso social. Tais disposições nos deixam ainda mais convictos da 
necessidade de uma “formação construída dentro da profissão” (NÓVOA, 2009, p. 25), 
emergindo as características identitárias dos sujeitos (docentes e discentes) e da educa-
ção na qual estão inseridos. Cavalcante (2008) corrobora com a visão de que estudos e 
pesquisas dentro da prática docente contribuem para novas e desafiantes maneiras de 
formação da práxis, mas com uma “ousadia prudente” ao sair dos “velhos esquemas dos 
programas de formação”:

Nossas práticas pedagógicas precisam ser construídas, inventadas, às vezes, 
nos embates do cotidiano, nos olhares direcionados a cada situação especí-
fica, na tensão entre os níveis micro e macro de apreensão da realidade, na 
convivência com o previsível e com imprevisível, no olhar atento às peque-
nas e grandes causas sociais, no acolhimento ao outro como outro, em sua 
complexa singularidade. (CAVALVANTE, 2008, p. 10).

Acreditamos que por meio da pesquisa-ação crítico-colaborativa é possível integrar 
os pesquisadores das universidades, os professores da educação básica e a comunidade, 
em prol de um diálogo e de uma compreensão sobre a educação dentro das realida-
des escolares, desenvolvendo nossas capacidades de comunicação, alteridade e trabalho 
em equipe, respeitando a inclusão social e a diversidade, construindo juntos uma refle-
xividade para a transformação. Além disto, podemos superar desafios com uma ajuda 
multidisciplinar, com a ação de psicólogos, assistentes sociais, professores, pedagogos, 
arte-educadores e todos aqueles envolvidos no processo educacional que se façam pre-
sentes na realidade da parceria entre escola e universidade.

Segundo Pimenta (2006), “A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que 
nela se envolvem compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em 
um problema que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando papéis 
diversos” (p. 26). Portanto, esta maneira investigativa e de formação docente carrega em 
si a coletividade para dentro de seus pressupostos de atuação9, entretanto, defendemos 
ainda, a especificidade da pesquisa-ação crítico-colaborativa, por entender que a ação dos 
sujeitos não ocorre em pura e simples harmonia de ideias e valores. É natural a existência 
de discordâncias em um espaço de diálogo (dois logos) ao tratar do mundo e da educa-
ção, principalmente ao analisarmos nossas próprias ações.

9 [...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLENT, 2008, p. 16).
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[...] ter métodos e questões políticas; relacionar valores e compromissos; 
consciência da construção da profissão; identificar aspectos de ordem 
dominante, que minam os nossos esforços e a melhoria da prática do-
cente. Quando conduz à organização das informações, interpretando-as, 
a pesquisa-ação abre espaço para a produção crítica do conhecimento e 
nesse processo leva-nos a pensar sobre a nossa própria forma de ver e de 
interpretar a realidade. (PIMENTA, 2006, p. 32).

Dessa forma, nos sentimos à vontade para afirmar que a criticidade faz parte do trabalho 
da pesquisa-ação, afinal, “Imaginar que a co-laboração será uma atividade linear ou harmônica 
é desconhecer as possibilidades de reações dos seres humanos” (MONTEIRO, 2002, p. 124).

Podemos dizer que a pesquisa-ação crítico-colaborativa, assim como o cubismo, pode 
ser considerada uma ação interdisciplinar, nada linear e harmônica, mas capaz de retratar 
uma nova realidade pictórica diferente dos modelos do realismo positivista, trazendo a 
tona a realidade em si mesma, nua e crua, vistas sob várias formas e relevos. Acendendo 
no coração do homem a “brasa”, ou a “brasilidade” do multiculturalismo, da diversidade 
e da inclusão, concepções que fazem parte de uma opção de postura, afetada por uma 
opção ideológica, arquitetada pelo olhar de sua reflexividade. 

O horizonte é a formação de um profissional reflexivo multiculturalmen-
te comprometido, isto é, aquele capaz de refletir criticamente sobre seus 
discursos e suas práticas. Tal profissional procura permanentemente avaliar 
em que medida suas aulas introduzem e desenvolvem habilidades, conceitos 
e questionamentos que sejam úteis para os alunos viverem na sociedade 
multicultural contemporânea e bem responderem a suas características e 
problemas. (CANEN; MOREIRA, 1999, p. 20).

Pesquisar de maneira critico-colaborativa significa assumir uma atitude emancipató-
ria, de criação e renovação dos conhecimentos, edificação da resistência e possibilidades 
de crescimento durante o processo de amadurecimento acadêmico e profissional, am-
pliando as tomadas de decisão.

Para isto, a interdisciplinaridade surge como um “aniquilador de fragmentos”, para 
pensar acerca da complexidade do e com o mundo, propondo maneiras de integrar os 
diferentes saberes e contextos que o percorrem, não à base de falsas negociações como 
ocorrem nas “formações em polo” de Manaus, criadas pela Secretaria com o discurso do 
saber democrático - momentos que trazem imposições temáticas e pressões de partici-
pação que nada tem a ver com a ação democrática e interdisciplinar – mas com teias de 
conhecimento tão bem alinhavadas que não se pode mais pensar em conteúdo e forma 
indissociados. Para Fazenda (2002), “Esse posicionamento nasceu como oposição a todo 
o conhecimento que privilegiava o capitalismo epistemológico de certas ciências, [...] e 
a toda e qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa única, 
restrita e limitada direção [...] (p. 19).

Desejamos momentos de formação docente com práticas pedagógicas desde o 1º 
período, dentro de escolas, ONG’s, Estações de Ciências, Aldeias, Museus, Bibliotecas, 
enfim, ambientes formais e não-formais parceiros, com supervisores de campo e pro-
fessores universitários entrelaçados na construção da pesquisa e da mudança de ações, 
oportunizadas através de fóruns, encontros de relatos, painéis, seminários organizados 
pelos professores de educação básica, acadêmicos, comunidade e universidade registra-
dos em cadernos de campo para análises e discussões.
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Sonhamos com Estágios Supervisionados em que a corrupção de falsas presenças seja 
abolida e os acadêmicos não sejam abandonados pelos professores atuantes enquanto 
vão tomar um cafezinho. Pensamos em estágios intrinsecamente ligados ao processo de 
pesquisa através da pesquisa-ação, utilizando-se dos projetos de ensino e aprendizagem, 
geralmente construídos entre o 5º e o 7º período, para a construção de suas pesquisas 
monográficas, retirando a dicotomia existente entre estes projetos que ocorrem para-
lelamente, mas que não se entrelaçam. Isto é, através da pesquisa-ação, os acadêmicos 
estariam, ao mesmo tempo, desenvolvendo suas ações docentes dentro das instituições 
e pesquisando de forma teórico-prática seus temas monográficos, através de um currí-
culo que privilegie o estágio e a pesquisa, trabalhando-o articuladamente com os demais 
componentes, eliminando, ainda, estratégias autoritárias de formação, para que alunos 
egressos, pós-graduados, calouros, professores atuantes e professores universitários pos-
sam aprender juntos, dentro e fora dos muros da universidade.

Desejamos uma Secretaria de Educação em que todos tenham a oportunidade para 
a elaboração de instrumentos de pesquisa, bem como de planejamento e avaliação dos 
educandos, incluindo materiais didáticos produzidos por nossos professores devidamen-
te reconhecidos e registrados. Lutaremos por um dia em que os membros de gestão não 
sejam meras indicações políticas, mas que tenham a experiência acadêmico-profissional 
suficiente para o desenvolvimento do trabalho. Que o discurso utilizado deixe as grades 
da qualidade total e a busca de números no Ideb para uma real preocupação de uma hu-
manização, e nossos encontros de formação não se encerrem mais com uma “linda frase” 
de Henry Ford, como se este fosse o modelo a ser adotado pela educação.

 Sendo assim, o trabalho interdisciplinar percorre os fazeres da pesquisa-ação críti-
co-colaborativa, devido às diversas situações que o cotidiano lhe oferece, enfrentadas 
com ousadia, criatividade e dúvidas, esclarecidas durante suas reflexões, diante de situ-
ações diferentes com as que nos deparamos na complexidade de nosso tempo.

CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

Pensamos que a formação do professor cubista se dará a partir do entendimento de 
uma realidade complexa, plural e inconstante, pensada a partir de experiências construídas 
pela pesquisa-ação crítico-colaborativa, permitindo um aprendizado dentro de suas ações 
na profissão, de maneira interdisciplinar, com questões que rodeiam o seu cotidiano e o 
fazem todos os dias querer ser um docente melhor para/com o contexto amazônico.

O quadro que reveste nossa atual formação de professores parece estar repleto de 
conflitos, estilo contra estilo, linha contra ponto, traços redondos e retangulares dispu-
tando frente e verso, necessitando de ângulos, triângulos e facetas. É preciso deixar a tela 
esticada cuidadosamente, entrelaçando-a com uma moldura rústica tirada da natureza e 
tratada com maestria por um experiente artesão, pincelada com diferentes olhares, dese-
jos e sonhos de mestrandos e professores de uma das regiões mais cobiçadas do mundo, 
com seus mistérios e encantamentos. Seres inacabados que acreditam, por meio de uma 
prática interdisciplinar e coletiva, no profissional da educação e na conquista de um nível 
de maturidade humana e pedagógica capaz de mudar o olhar, construindo durante sua 
vida a práxis que tornará o professor do mundo contemporâneo um professor cubista na/
para/com a Amazônia.
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rESumo

A reflexão sobre a Sabedoria do povo Dessana permeia pela busca cultural para pre-
servar os valores estéticos, os símbolos e as histórias que levam a relevância formativa 
ao homem Dessana. Buscando assim, de modo peculiar, a compreensão do mundo e das 
representações sociais, culturais e existenciais de um povo que luta simbolicamente para 
ressignificar seus valores místicos. A história é o saber que traz consigo a compreensão 
do mundo transcendente, uma linguagem interpretativa de símbolo e uma linguagem 
formativa para a Amazônia. Nesse estudo sobre a cultura Dessana, nosso compromisso 
ético-metodológico reside em realizar uma pesquisa de campo, levando em consideração 
uma abordagem etnográfica com a finalidade de construir um olhar investigativo diante 
das vozes dos sujeitos pesquisados, pois a metodologia contribui neste estudo para uma 
reflexão filosófica, que procura na escuta das entrevistas do homem-dessana, ressigni-
ficar valores antropológicos. Com Cliffort Geertz, Edgar Morin, Bourdieu, Laraia entre 
outros autores, foi possível realizar uma trajetória científico-metodológica permitindo 
uma compreensão cuidadosa acerca das categorias de entendimento.

Palavras-chave: Cultura; Estética; Valores; Sabedoria; Dessana.

ABSTrACT

Reflection on the Wisdom of the people Dessana permeates the cultural quest to 
preserve aesthetic values  , symbols and stories that lead the formative relevance to man 
Dessana. Seeking well, differently, understanding the world and representations of social, 
cultural and existential struggle of a people who symbolically to reframe their values   
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2 Licenciatura Plena em Filosofia/UFAM. Especialização em Psicopedagogia/ULBRA. MSc. em Ensino de Ciências na Amazônia/UEA.
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mystics. The story is the knowledge that brings a transcendent understanding of the 
world, an interpretive language of symbol and language training to Amazon. In this study 
Dessana culture, our commitment is to ethical and methodological conduct a field survey, 
taking into account an ethnographic approach in order to build an investigative look 
before the voices of the subjects studied, the methodology for this study contributes to 
a reflection philosophical, looking in listening to the interviews of man-dessana, reframe 
anthropological values  . With Cliffort Geertz, Edgar Morin, Bourdieu, Laraia among others, 
it was possible to conduct a scientific-methodological trajectory allowing a careful 
understanding of the categories of understanding.

Keywords: Culture;  Aesthetics;  Values;  Wisdom; Dessana.

iNTroDuÇÃo

O presente trabalho vem abordar A Sabedoria do povo Dessana: Diálogo com a Comu-
nidade Yaí-Butirã. Acreditamos que ao trazermos esta temática estaremos refletindo a 
proposta da sabedoria da comunidade Yaí-Butirã nas suas implicações culturais, enquanto 
compreensão de mundo. A pesquisa etnográfica dá ênfase aos sábios que trazem consigo 
a história de vida, que ressignifica os seus valores místicos e estéticos. Marcado pelo 
contexto social, o povo Dessana deve ser valorizado a partir da estória protagonizada 
pelo seu saber. O saber do povo Dessana é o conhecimento que abre o horizonte para 
refletir, para conhecer e respeitar a vida da sua comunidade e dos outros. 

Os Dessanas, ou Umukó Masã (umukó – dia; masã – gente), deriva como gente do 
universo, é um dos segmentos dos povos da família linguística Tukano oriental que habi-
tam no rio Tiquié e seus afluentes Cucura, Umari e Castanha, e na bacia do rio Waupés, 
afluente do alto curso do Rio Negro. Estes não vivem apenas no Brasil, mas em parte da 
Colômbia, margens do Rio Papuri, em Piracuara e Monfort e seus afluentes Turi e Urucu.

Existem aproximadamente 30 divisões entre o povo Dessana, entre os chefes, os 
mestres de cerimônia, os rezadores e os ajudantes. Esta informação pode variar confor-
me vamos perceber no texto a seguir.

Todos os povos existentes na Amazônia têm as próprias histórias, contos, a visão da 
criação do mundo e da humanidade. Nessas narrativas se expressam de maneira especial 
para pensar, expressar as categorias, os conceitos, e as imagens, a partir do contexto da 
realidade ou das situações vividas pelo Povo da Amazônia. 

Assim como a compreensão da história, da lenda, da arte, dá a sustentabilidade para o povo 
Dessana, pois a história é uma maneira de exercitar o pensamento e expressão de ideias. 

Através dessa concepção da origem do mundo, entendemos as teorias do mundo ou 
do universo. Da ordem do mundo, do movimento no mundo, no espaço e no tempo. E, 
além disso, os seres espirituais sejam na forma de homem e animais ocupam o cenário 
total e expressam concepções que revelam a reciprocidade de conhecimentos, habili-
dades e capacidade de renovação, perpetuação e criatividade. Todas essas dimensões na 
vida do homem, no cotidiano, essas concepções orientam, dão sentido, permitem inter-
pretar acontecimentos e ponderar decisões.

De modo peculiar, no primeiro capítulo A Visão do Mundo do Povo Dessana será abor-
dada com o intuito de compreender o mundo espiritual do Povo Dessana e o início da 
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humanidade na terra. Cada momento terá o seu significado na vida do ser-Dessana e 
dos seus valores míticos. A cultura deve ser concedida de certa forma como a arte do 
povo, é o que identifica o homem amazônico. Temos que compreender que arte não se 
vê apenas nas belezas, e sim muito mais, além disso, na sua simbologia transcendental, é 
o complemento na vida de cada povo Dessana. Veremos como é rica a cultura Dessana 
e deve ser valorizada até os fins dos tempos.

E no segundo capítulo especificaremos A Compreensão da História e a Sabedoria do 
Povo Dessana, que explicita através da visão do mundo, essa busca a sabedoria contem-
plativa, a sabedoria que educa o homem, de forma livre para questionar a sua própria 
cultura e os seus significados místicos e valores históricos. 

Enfim, no terceiro, apresentaremos O Povo Dessana e a Experiência Cultural, uma busca 
que reflete o processo de experiência cultural do povo Dessana. Apresentando uma cul-
tura que está interagida com a sociedade, sob essa condição de formação na Amazônia, 
que dá o complemento a riqueza mística, estéticos. Que estão no processo constante de 
resssignificação dos valores culturais.

Portanto enfatiza como é importante entender o valor que leva a relevância forma-
tiva ao homem. Um ser que vive na autonomia e no valor da natureza, realçando com 
olhares transcendentais.

1. A ViSÃo Do muNDo Do PoVo DESSANA
1.1 A origem do Povo Dessana

Para falar sobre A origem do Mundo do povo Dessana, será necessário partimos desde 
o começo, e compreendermos como foi a organização do mundo, na percepção do povo 
Dessana. Assim intuiu o Avô do universo (umukó-ñeku), o soberano do mundo, o qual, com 
simples pensamento intuitivo e poderoso, faz a criação do homem. 

Cabalzar (2003) descreve a origem da humanidade Dessana:

O avô do Universo, Umukó-Ñeku, sempre existiu nesse mundo comple-
xo, e vivia na maloca do Céu (Umuséwi’i). Lá Havia dia e noite e tinha 
terra no chão. As partes de corpo eram o banco (kumurõ), o suporte de 
cuia (sãrirõ), cuia de Ipadú (patu-waharo), porta-cigarro (muru-dupu), 
lança-chocalho (yaigi) e cabo de enxó (sioyapu). Estes eram seus instru-
mentos de trabalho e seu poder. Sentado em seu banco, comendo ipadu 
e fumando, pensava em como faria para transformar esse mundo vazio, 
como criaria a humanidade e os animais, as terras e as águas. (CABAL-
ZAR, 2003, p. 8).

O autor apresenta a riqueza histórica que sustenta o imaginário simbólico da cultu-
ra Dessana. Temos o Kumurõ conhecido como Uhtãbohó kumurõ ou siõpuri kumurõ, que 
significa banco do quartzo de pedra branca e de ouro de diamante. O suporte de cuia, 
chamado Sãrurõ, porta cuia, feito com talas finas de paxiúba ou outra palmeira. A cuia de 
ipadú, chamado de Patu waharo, ou uhtãbohó waharó (cuia de pedra branca). E a porta-
-cigarro ou Muruduhpu é uma forquilha de cigarro, feita de pedra branca. O cabo de enxó 
ou Sió-yahpú. A lança – chocalho ( Uhtãbohó yaigi) é a lança chocalho de pedra branca , e 
representa o poder de umukó Ñeku que possuía na maloca, significando defesa contra o 
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inimigo, servia como uma arma. Hoje, em dia, geralmente só os kumu ou baya usam estes 
instrumentos nos cerimoniais.

O povo Dessana é conhecido pelas demais comunidades ou povo como Gente do 
dia (universo), e na língua tukano entende como – Wi’rõ-masã ou Imikó – masã. Na per-
cepção histórica as origens de cada comunidade têm-se como o fundamental quando 
emergia a Cobra-canoa ancestral (Pamuri-Yuki’sí). Por sua vez temos os Dessanas, que 
também surgem com a mesteriosa Cobra-canoa, pois os demais povos estavam pre-
sentes no corpo da Cobra-canoa, Tukanos, Barassanos, Cubeo, Hupd, Tariano, Pira-tapuya. 
Estes sempre estiveram no interno da cobra-canoa e cada povo conta o fato da sua 
origem ou da comunidade.

De acordo com o entrevistado, o Senhor João Cintra, conhecido como Diakará seu 
nome espiritual ou de benzimento. Este velho sábio e benzedor pertence aos clãs yaí-butirã 
do povo Dessana, e nos informa que tudo se inicia na paragem do Lago-de-leite (ope’kówi’i 
Ditará). Na localização geográfica, atualmente esta localidade se concentra na Baía de Gua-
nabara (no Rio de Janeiro). Sabendo que os Dessanas antes de serem homens, eram almas, 
espíritos do vento (wirõ-masã). Assim, vindo das alturas do céu, em forma de grande raio 
poderoso, apareceu o primeiro ser (homem), o irmão mais velho, que se tornara o Patrono 
dos Dessanas, que é o clã de Bo’téa-porã.

Eis o testemunho do velho Sábio João Cintra (diakará),

Cada comunidade habitante do rio tiquié, do Rio waupes, do rio negro, 
tem a sua misticidades e segredos históricos das origens. Todas as histórias 
são longas e interessantes, pois vivenciamos e carregamos em nossas vidas 
essas belas e fantásticas histórias. Nós (Dessano) somos conhecidos como 
Umukó-masã (Gente do universo) tem como a sua origem do lado leste, 
que hoje é chamado de Rio de Janeiro, que em Dessana é chamanda de 
ope’kówi’i Ditará (lago-de-leite), e esse lago é muito importante para a 
nossa comunidade, como a fonte da nossa gente, pois é apareceu o nosso 
irmão mais velho (boté; a qual a sua descendência serão conhecidos como 
bote-porã – filho de aracu), se centralizou no centro do mundo e a partir 
superior da canoa. No momento da sua aparição fez o grande estrondo de 
trovão, sacudindo o seu cajado como é chamado de yai-gi (duuuu...duuu...
duuu...). O homem cheio de sabedoria, e com as grandes riquezas do povo 
Umukó-masã (ENTREVISTA CEDIDA POR JOÃO CINTRA, 2011).

Vindo do céu, o Bo’té centralizou-se na parte superior, isto é, na parte da proa da Cobra-canoa 
(Pamuri-yuki’si). Logo que desceu, conteve a finalidade de compreender a distribuição de grupo 
ou da comunidade, ou seja, ver a aventura da Cobra-canoa nas distribuições na terra, onde cada 
povo teria que descer da Cobra de transformação (pamuri-masã). Dentro da canoa existira a rique-
za do povo, com as várias línguas e os costumes de cada povo. Afirma Cabalzar (2003, p.09) que 
“ o ponto de partida de uma cobra-canoa ancestral (pamuri-pirõ; pamuriyuki’si) transportava em 
seu bojo os descendentes de toda a humanidade atual.”

O Sr. Afonso Camilo dos Santos, filho do benzedor João Cintra, atualmente é professor 
do ensino fundamental.  Também faz parte do grupo de Yaí-butirã, ele possui grande sabedoria 
em sua comunidade, e como benzedor expressa a sua história original, e nos confirma que:

Assim como o meu pai Diakará (João Cintra), nos convidava perto dele para 
contar a história da humanidade e contos fabulosos das origens das coisas. 
Acreditamos que todos nós (Dessano), nascemos a partir do emergir da 
Cobra-canoa (Pamuri-yuki’sí), que penetrou o universo (casa), através da porta 
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da água, no leste, e subiu o rio Negro, no rio Waupés, tendo no seu corpo a 
toda humanidade (ENTREVISTA CEDIDA POR AFONSO CAMILO, 2011).

A Cobra-canoa, ao surgir com a humanidade no seu bojo, principia a navegação e a 
distribuição do povo em cada território da vivência cultural. Ela colocou a humanidade 
em inúmeros lugares ou casa de transformações (pamuri-masã), na costa do Brasil, no rio 
Amazonas, no Rio Negro, no Rio Waupés e no Rio Papurí (divisa do Brasil com a Colôm-
bia). Em toda a margem do Rio, o povo desloca-se já com seus costumes e identidades 
culturais. Como o Cabalzar (2003) apresenta a formação da Casa de transformação:

A cobra emergia em certas paragens do Rio-de-Leite (opekõwi’i ditará), 
formando a Casa de Transformação (pamuri-wi’i; pamuri-masã), onde os 
povos em formação viviam e iam adquirindo conhecimentos, habilidades, 
cultivares, objetos e instrumentos rituais (CABALZAR, 2003, p. 9).

Ao perceber o deslocamento dos parentes, o irmão Dessano, Bo’té, percebia que seus 
parentes desembarcaram na margem, e logo se iam transformando em pessoas físicas, 
tendo como missão cultivar as riquezas da cultura e os costumes na sua comunidade. 
Percebendo os destinos de cada povo, por sua vez, o Bo’té questionava consigo e na sua 
interioridade de como buscar os saberes para transmiti-las às descendências do Dessana, 
de tal forma que construíssem a língua, os costumes e as tradições culturais como os 
demais povos.

O percurso das distribuições da humanidade foi longo, e a Cobra-canoa seguia até 
em Iwareté-cachoeria (yaí-opoyá), que atualmente conhecemos como Iwareté, onde se 
distinguem em maior parte, os Tukanos e os Dessanos. O Afonso Camilo dos Santos, na 
pesquisa realizada nos fala da história da Cobra-canoa,

Na cachoeira de Ipanoré (logo abaixo de Iwareté, chamamos de Petapé), 
uma dessas casas, a humanidade, em seu aspecto atual, saiu dos buracos de 
transformação, que ainda podem ser vistos nas pedras da cachoeira. Aí todos 
os povos começaram a se espalhar, ocupando cada qual uma área e falando 
uma língua distinta (ENTREVISTA CEDIDA POR AFONSO CAMILO, 2011).

Por isso cada ponto de deslocamento da humanidade, a tradição Dessana olha e 
valoriza os lugares sagrados, pois estes lugares possuem os seus sentidos e significa-
dos místicos. No entanto, na comunidade de Iawareté, a Cobra-canoa retorna para o 
Lago-de-leite (opekõwi’i ditará) e quando chegou a tal lugar, o irmão mais velho do povo 
Dessana, o bote-pórã, separa-se da Cobra-canoa (pamuri-yuki’sí) e se reúne com seus 
quatro irmãos do clã do Dessana. Assim classificamos: 1 - Imikó-masi Boté (aracu), e 
seus descendentes são conhecidos como Botea-porã (filhos do aracu); 2 - Umukó-
-mais Du’rurã (rugidor), seus descendentes são Du’rurã-porã (rugidores); 3 - Umukó-
-mais Semeoperí; 4 - Umukó-masi bukiperí e 5 - Umukó-masiYaí-Bu’tigi (onça branco), e 
seus descendentes conhecidos como Yaí-butirã-porã (filhos da onça branca).

O sábio benzedor Venâncio Abreu, na sua entrevista, nos explica por que os cincos 
irmãos são os mais respeitados dentro do povo Dessana,

Sempre tenho na minha memória esses cincos irmãos, Umukó-masi Boté 
(aracú), Botea-porã (filhos do aracú); 2 - Umukó-masi Du’rurã (rugidor), 3 - 
Umukó-mais Semeoperí; 4 - Umukó-masi bukiperí e 5 - Umukó-masiYaí-Bu’tigi 
(onça branco), respeito pelo fato de ter iniciado a nossa comunidade, E 



41

são seres espirituais que permanecem em mim, e ainda através dos cincos 
irmãos meu avó, meu pai e por fim eu também adquiri a sabedoria, pois eles 
ainda continuam existindo através de mim... (ENTREVISTA CEDIDA POR 
VENÂNCIO ABREU, 2011).

E acrescenta mais ainda que

Quando os cinco irmãos se reuniram estavam preparando para se dispersar 
segundo as ordens do irmão, já tendo com cada um deles a sua sabedoria 
espiritual, todos eles tinha o poder místicos ilimitados, tinha poder de se 
transformar em seres espirituais que tinha deslocar de um espaço para 
outro em questão de segundo, sendo animais ou gente, pois eles eram 
espécies de deuses (idem).

E ao reunir-se com os demais irmãos, o segundo irmão mais velho de bo’té interroga 
a localização onde irão se posicionar, para formar família, transmitir os costumes. Logo, 
os demais irmãos acolheram a opinião do Irmão (bo´té), e como exemplo de obediência 
partiram do Lago-de-leite (opekówi’i ditará). Entendendo a concordância dos irmãos, por 
sua vez o bo’té adquire o cigarro poderoso, tal cigarro tem como o foco a vida (cigarro 
da vida). Com o cigarro principia o ritual, assoprando ao redor dos quatros irmãos. E 
consigo estava o lança-chocalho (yai’gi), vibrou a lança duas vezes (duw... duw.), fazendo 
ecoar pelo mundo. Aos poucos foram subindo nas alturas das nuvens e começaram a 
seguir para o norte, na linha do vento. O destino foi o Amazonas.

De acordo com explicação, Venâncio Abreu, que apresenta o momento de sacralida-
de, e este dá o sentido de vida,

... agora entendo por que, quando uma criança nasce, ela precisar ser ben-
zida, ser preparada para a vinda a este mundo.  A criança veio de outro 
mundo, do mundo espírito, quando nasce vem para outra realidade, por isso 
que precisa feita toda a ritual de preparação, para se entrelaçar com essa e 
com a outra vida (idem).

Ao se deslocar do lago-de-leite, o destino era concentrar-se no rio Papuri (dia-buki’yiá) 
o que é conhecido também pelos Tukanos como Bipó’pé. Quando chegaram a tal lugar, 
declinaram aos poucos, em forma de espírito de vento, e logo em seguida o primeiro 
irmão, o bo’té (irmão aracu), realizou o primeiro toque no elemento terrestre. A terra 
em geral fez o maior estrondo e, em seguida, transformando-se em homens temporários.

Depois os cincos: 1 - Umukó-masi Boté (aracú), 2 - Umukó-masI Du’rurã (rugidor), 3 - 
Umukó-masi Semeoperí; 4 - Umukó-masi Bukipere e 5 - Umukó-masiYaí-Bu’tigi (onça branca) 
seguem para o lugar Diá-wi’i (segundo a tradição dos Dessana fica próximo de Manaus, 
no Rio Negro. Em forma de uma pedra grande e simbólica), ao chegar, a intuição fora 
reaparecer na forma definitiva do homem Dessana, como pessoas verdadeiras.

Sendo que depois disso estariam definindo o destino de cada classificação dos 
clãs, ou seja, realizou-se a divisão de cada cabeça ou chefe Dessana. Vale lembrar, que 
esses cinco: 1 - Botea-porã; 2 - Du’rurã-porã; 3 - Semeoperí-porã; 4 - bukiperí-porãe; 5 - 
YaíButirã-porã, são mais importantes que os demais clãs que vêm depois, pois esses 
foram os que começaram o povo Dessana.

Na compreensão e interpretação do povo Dessana, estes estariam realizando a 
formação e a humanização dos parentescos entre outros grupos de povos, como: 
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Dessana-Tukano; Dessana-Tariano, etc. E assim os cincos irmãos se separaram, três ir-
mãos Bote-porã, Du’rurã-porãe e Buki Peri-porã seguiram para o destino do Mitu, vale 
dizer, acima do rio Waupés.

E os demais, como Se’meo, Peri-porãe e Ya’í-butirã também seguiram o seu destino no 
rio Papuri, na Colômbia. Sempre tendo como missão aumentar a descendência do povo, 
com seus costumes e ensino e trabalhos e sempre guardando o que for de mais sagrado, 
isto é, a origem do povo Dessana, os costumes, as culturas e as histórias. 

 Assim confirma o benzedor Venâncio Abreu, as histórias que são repassadas têm os 
seus fundamentos valiosos, são uma riqueza, que um benzedor deve exercer enquanto 
transmite esse dom:

... então, essa é nossa riqueza e a nossa riqueza é nossa histórias de ori-
gem, carrego dia e noite nas minhas memórias, vejo que meus antepassa-
dos confiaram a mim. E agora vejo para mim vale viver, pois tenho dom, 
e meu dom é de ajudar e curar as pessoas. Tudo o que foi falado, é do 
mesmo jeito que nossos velhos nos contavam, e me orgulho de tudo que 
sei e ainda consigo exerce no meu dia a dia (ENTREVISTA CEDIDA POR 
VENÂNCIO ABREU, 2011).

É muito interessante perceber como é valorizada a Origem do povo Dessana, pois 
expressam que quem deve conhecer são as pessoas de espírito puro. Assim, para se 
tornar um bom kumu ou pajé, dentro da comunidade, é necessário se preparar e se co-
nhecer na sua interioridade como o homem sábio prudente para exercer a sua sabedoria 
para si e para os outros.

1.2 A Visão Estética do Povo Dessana

Neste tópico percebem-se as concepções da estética do povo Dessana, segundo a 
tradição na comunidade Yaí-butirã. Nossas reflexões sobre povo Dessana consistem em 
destacar que a estética é um modo particular de compreensão do mundo e das repre-
sentações sociais, culturais e existenciais de uma comunidade que luta simbolicamente 
para ressignificar seus valores culturais. 

Em todas as dimensões, a estética do povo Dessana traz consigo a compreensão do 
mundo, uma linguagem interpretativa do símbolo, uma linguagem formativa para o ho-
mem. Desde quando a Cobra-canoa iniciou a germinação da humanidade, em cada local 
na Casa de Transformação (pamuri–wi’i) destinou também as suas culturas e as artes.

[...] a cobra emergia em certas paragens do Rio-de-Leite (opekõ wi’i dita-
rá), formando a Casa de Transformação (pamuri w’i’i; pamuri-masã), onde os 
povos em formação viviam e iam adquirindo conhecimentos, habilidades, 
cultivares, objetos e instrumentos rituais [...] (CABALZAR, 2003, p. 9).

A crença da cobra-canoa para o povo Dessana é puramente uma fonte das suas his-
tórias e da sabedoria. E a partir dessa sabedoria vem ressalvar os seus valores através 
da estética, pois para o povo Dessana é um modo de ver a sua cultura, possui o seu 
significado, apreendendo o sentido das coisas, isto é, está encarnada nos significados da 
identidade cultural do Dessana. Vejamos Afonso Camilo nos relata que,
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Muitos anos atrás quando tudo começou, no momento que a cobra canoa 
foi germinando as humanidades, herdou também as características para 
cada povo (ENTREVISTA CEDIDA POR AFONSO CAMILO, 2011).

Percebe-se que entre os Tukanos e os Dessanas sempre existiu uma convivência pro-
funda e uma correlação de história sagrada. Desde a distribuição, foram destinadas as cul-
turas e também organizou-se a formação dos costumes familiares. Nas famílias poderiam 
cultivar-se os seus ensinamentos e os saberes de benzimentos e dos trabalhos culturais.

[...] é bom ficar sabendo que no momento que começou a distribuição da 
humanidade estavam no bojo da Cobra-canoa os irmãos de consideração, 
estavam eles: Tukano, Tuyuca, Barassano, Cubeo, Hupda etc. pelo fato de 
estarem junto na navegação nos os consideramos como parentes (ENTRE-
VISTA CEDIDA POR VENÂNCIO ABREU, 2011).

Na perspectiva do povo Dessana, as artes são produzidas para os momentos impor-
tantes da comunidade, para serem lembradas de tal forma como os ancestrais viviam 
desde a sua origem da humanidade, isto é, são uma memória viva. Em todas as dimensões 
da vida expressam em seu cotidiano, as concepções que orientam o sentido de um povo 
que cultiva a educação na tradição cultural. 

Desse modo, o viajante Koch-Grunberg (2005) faz uma verdadeira experiência cultural 
nas margens do Rio Tiquié e no Rio Negro, as suas viagens marcam a sua história. Um via-
jante que vai a busca do conhecimento, que busca com o olhar de respeito, onde registra 
o cotidiano do povo Dessana, do povo Tukano e do povo Tuyuca. Então, Assim comenta,

... havia também um verdadeiro janota (dândi), um jovem de uns 18 anos. 
No seu peito continuamente estavam penduradas cordões de miçangas. 
No pescoço ele tinha algumas faixas de minçangas e pecinhas retangulares 
polidas dos lustrosos caroços pretos da palmeira de tucumã. Adornos 
riquíssimos de prata pendiam-lhe sobre o peito de tal maneira que tiniam 
a cada passo. Antes de ir pescar, ele se penteava cuidadosamente os ca-
belos, observando-se num pequeno espelho dos quais ele possuía alguns. 
Colocava sobre si os adornos, pintavam o rosto com finos desenhos ver-
melhos, e nunca esqueceria de levar consigo a sua flautinha de osso de 
veado. Às vezes ele voltava para a casa, trazendo a sua presa pesada, e 
desde longe já se ouvia o sopro das suas estridentes e monótonas melo-
dias (KOCH-GRUNBERG, 2005 p. 267).

É perceptível a observação do viajante, chega até contemplar a riqueza do ador-
no daquele povo, mesmo sendo povo humilde nas suas vidas, o autor Koch-Grunber 
chega a olhar com contemplação e respeito as artes do povo Dessana. É necessário 
compreender os traços dos desenhos que contém nas estéticas dessa cultura, assim 
a arte Dessana é composta por sua riqueza. Pois, o olhar estético do povo Dessana 
representa uma cultura que desvela e dá o sentido cultural, enquanto seres de uma 
cultura ricamente simbólica.

Notaremos que os Tukano produziam banquinhos, os Maku produziam aturás, isto é, 
cesto para carga, Baniwa produziam ralo, Tuyuka produziam canoas e os Dessana fabrica-
vam cestarias. Essa produção especializada constitui um aspecto da identidade grupal e 
movimenta os cerimoniais de trocas. Um dos mais conhecidos é a dança do Dabukuri. Es-
tas danças são os principais componentes das atividades rituais características da região. 
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... nós (Dessano) também herdamos o trabalho de cada dia. Nas falas dos 
nossos ancestrais é o dever de um pai ensinar para seus filhos, seja para 
trabalhar na roça, seja para pescar, seja para criar artes. Então aprendemos 
a fazer cesta, isso é nossa especialidade (ENTREVISTA CEDIDA POR VE-
NÂNCIO ABREU, 2011).

Como foi possível perceber, os Dessana fabricavam cestarias, é uma das suas espe-
cialidades dentro da família e da comunidade. De fato, o ensinar e apreender se torna o 
dever de cada povo. Na família do Sr. Venâncio é primordial apreender todas as artes e 
os bezimentos, pois mais tarde tornar-se-ão ensinadores de saberes. Veja como o Senhor 
Venâncio expressa o seu conhecimento:

Assim diziam os ancestrais, era o dever de uma criança aprender as ati-
vidades, pois sempre pensava no futuro, já pela formação familiar. Então, 
preparavam o balaio, cumatá, abano, cesto, tipiti, peneira etc. (ENTREVISTA 
CEDIDA POR VENÂNCIO ABREU, 2011).

O próprio desenho em certo formato traz consigo as possibilidades de interpretar a 
sua realidade. Vale dizer, tem uma profunda ligação do presente com o passado. Quando 
se fala do passado entendemos como a origem do mundo e do homem, e que tal forma 
permeia no sangue e na memória do povo Dessana. É por isso que as artes são de pro-
funda sacralidade e de profundo significado.

Além disso, a estética também se reproduz nos momentos das festas. O Dessana, 
o Tukano, o Tuyuca e demais outras povos, em todas as festas cerimôniais têm o seu 
sentido e o seus valores místicos. Salientando a dança do mawacu, karrissú e capiwaya, são 
as danças para festas simples ou para acolhida da comunidade ou para pessoas especiais. 
Já o Yuruparí e o Japurutú são considerados para as cerimônias importantes, tais como 
o casamento, a passagem de fertilidade das meninas. E para os meninos, costuma ser 
percebido no trabalho, na roça e na comunidade, e além do mais é o direito de adquirir 
o conhecimento dos saberes e do benzimento.

Durante a viagem, o autor Koch-Grunberg (2005) é honrado a participar e dançar 
com o povo Dessana, explicita para compreendermos a importância da acolhida:

Um dia, para honrar os hóspedes, o dono da casa ofereceu um pequeno 
caxirí, que se realizou com bons modos. Três meninotes e um jovem im-
provisaram uma dança. Dançaram uma espécies de quadrilha com diversas 
passagens e sopraram sem cessar flautas primitivas que eles rapidamente 
tinham ajeitado cortando-as. Seus rostos estavam pintados festivamente 
com vermelho, e nos quadris tinham enfeites de galhos que em tukano 
são chamados bará. A mão direita repousava sobre o ombro esquerdo do 
companheiro; a mão esquerda segurava a flauta encostada na boca e a mo-
vimentava para cima e para baixo, ritmicamente. Dois passos rápidos para 
frente, com joelhos dobrados, um pisar forte; assim rodavam para cá e 
para lá, no circulo. A melodia que tocavam depois de cada passagem dando 
um alto grito, em que várias vezes voltavam as palavras peykásã (estranho, 
branco) (KOCH-GRUBERNG, 2005, p. 340).

Nos momentos mais explícitos a estética do povo Dessana se percebia nas festas 
importantíssimas, os adornos possuíam grandes misticidades e valores. Na tradição Des-
sana, também fazia a memória dos ancestrais, dando uma continuidade das sacralidades 
e dos sabedores. No entanto, todos os enfeites e pinturas no corpo, e seus adornos 
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sagrados, encontram-se os seus sentidos e representação.  Assim percebemos na análise 
do viajante em busca dos conhecimentos:

Pelo pôr do sol, os tuyucas e os dessanos foram adornados por alguns mais 
idosos, para a dança, para que o precioso adorno de penas não ficasse sujo 
de suor, primeiro colocavam uma faixa estreita de entrecasca branca na 
cabeça. Sobre a faixa amarraram a esplendida kangatára (chamada arara 
vermelho; à coloração de amarelo alaranjado das penas dos ombros é ar-
tificialmente produzida pelos povos na ave viva), uma faixa larga cm penas 
brilhantemente amarelas e vermelhas do aracánga, circundadas na beira 
com penugem branca de urubutinga (uma lembrança de cabelos longos, 
cultivados pelos antepassados). Na parte posterior, esta faixa é dominada 
por um largo prego com belas, finas penas brancas da garça real. Uma longa 
pena retriz da cauda da arara vermelha da qual pela metade estava pen-
dendo um pingente de uma pena branca, estava enfiada horizontalmente. 
A base de pena de arara é fortalecida por um fragmento de osso, e circun-
dada por uma franja de penas de papagaio e enfiada num caco redondo da 
cuia, perfurado no centro, ou num pedaço do casco do tatu. Nos lóbulos 
perfurados das orelhas estavam pendentes lâminas bem polidas de cartu-
cho de latão, cortado ao longo pela metade, que davam som claro, quando 
o dançante se movimentava. Atrás de cada orelha estava enfiada um apena 
branca, mostrando a sua asa para a frente, ao lado do rosto. O pescoço 
e peito estavam enfeitados por um rico adorno de prata e pelo precioso 
adorno do cilindro de quartzo (KOCH-GRUNBERG, 2005, p. 299).

No casamento dos Dessanas, como nos demais outros povos, nunca se deve casar 
entre si ou ter relações com as pessoas da comunidade, do mesmo povo ou comunidade, 
pois se consideram todos como parentes, isto é, como o tio, a tia, o avô ou a avó, primo, 
irmão ou irmã. É provável que os meninos se casem com as mulheres de outra comuni-
dade e que, por essa razão, as mulheres eram obrigadas a falar outra língua, e assimilar 
costumes e valores, isto é, do seu povo. Em função dessa regra de casamento, eles têm 
cunhados Tukano, Tuyuka, Pira-tapuya, Tariano e outros.

Na entrevista com Venâncio Abreu, o benzedor faz questão de relembrar o que pai 
lhe falava para se casar:

Assim contavam os antepassados que, para se casarem, invadiam outra co-
munidade a fim de capturar a mulher, porém sempre tendo preferência pela 
mulher bem nova, podemos dizer entre a faixa de 15 a 19 anos, pois se 
passassem dessa idade, os homens diziam que era mulher adulta (velha). Ou 
às vezes quando era questão de diálogo, os homens compravam as moças 
com as mercadorias, como cesto de peixe, com as latas de farinhas, com a 
caça e etc. (ENTREVISTA CEDIDA POR VENÂNCIO ABREU, 2011).

A subsistência do povo Dessana é baseada na agricultura e na pesca, completando com 
coleta de frutas silvestres, de insetos e da caça. No trabalho cotidiano, o homem apenas 
derrubava a roça, pescava e caçava; e alguns que eram predestinados em assumir a função 
do Xamã, então valorizam o benzimento. Já as mulheres trabalhavam na agricultura (capinar, 
farinha, beiju e goma). E nos dias de festas as mulheres comprometiam-se a preparar caxiri, 
o qual quanto mais forte fosse era melhor. O caxiri é a uma bebida fermentada, feita de 
mandioca ou batata doce, típica entre os povos. O mesmo é realizado com todo o ritual. 
Todas às vezes as festas começavam com almoço e terminavam à boca da noite.
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Quando expressamos o valor cultural a partir da estética, compreende-se o valor 
contemplativo, aquilo que respeita, dá o sentido profundamente espiritual da natureza. 
Em outros termos, o objeto pode ser visível aos olhos nus, mas quando interpreto a 
possibilidade é de desvelar o sentido invisível. De fato, percebemos as maravilhas da 
estética do povo Dessana, que através das suas crenças vivem a sua cultura, pois abrange 
o questionamento e a reflexão, faz ver o invisível, pois traz luz para que possamos com-
preender o homem Dessana.

A estética no olhar Dessana é o próprio universo e identidade cultural de um povo que 
cria e recria o seu mundo, a natureza e a si próprio, vale dizer, o homem Dessana vem se 
conhecer a partir do seu mundo interior e exterior, da sua realidade que lhe é imanente.

No entanto, a compreensão estética da comunidade Dessana é formadora e humani-
za o indivíduo para valorizar a sua história, e seus valores culturais. Vale dizer, é de uma 
profunda experiência de vida que exerce através dos seus saberes, que capacita a enten-
der e compreender o seu sentido de viver, um ser humano construindo e reconstruindo 
os valores em cada momento da sua história.

2. o PoVo DESSANA E A EXPEriÊNCiA CuLTurAL
2.1 Os Desafios da Comunidade Dessana

Após elucidar os registros etnográficos e a sabedoria do povo Dessana é relevante 
destacar os desafios que este povo enfrenta hoje e suas implicações com a experiência 
cultural que a comunidade tivera no passado não longínquo. No presente, estão dispersos 
por conta de um processo cultural que lhes impôs uma dispersão urbana fazendo com 
que os Dessanas estejam, hoje, longe ou afastados de um contexto cultural de origem.

O povo Dessana, como outros povos existentes na Amazônia, está em sintonia com a 
realidade sociocultural e, de certa forma, abrangem as culturas, os costumes e os valores, 
como as artes, as histórias e as crenças espirituais.

Desde a colonização, no período dos séculos VXII e XVIII, com a chegada dos “ho-
mens brancos”, a história da região tem sido o choque cultural onde foi surgindo a nova 
expectativa de formação na Amazônia em diferentes aspectos de valorização cultural. 
Diante disso, o escritor e jornalista Djalma Batista, na sua obra Amazônia Cultura e Socie-
dade (2006), no modo simples de organizar e interpretar as concepções da cultura vem 
questionar a distorção de novas fisionomias da Amazônia.

O homem branco, representado pelos portugueses e seus descendentes... 
Daí surgiu o conflito entre a cultura que se chegava e a tradicional dos 
senhores da terra. Essa luta para o índio foi sumamente grave: com ela veio 
a mudança dos métodos de trabalho e dos hábitos alimentares, a imposição 
de novas crenças, embora absurda a pretensão de que o nativo pulasse, de 
um salto, do politeísmo ao monoteísmo, o propósito de subordinação aos 
novos senhores e as modificações profundas na estrutura familiar (BATIS-
TA, 2006, p. 159-160).

Freitas Pinto (2008), estudioso incansável pela busca do conhecimento, na convicção 
de que a Amazônia deve ser abordada e interpretada a partir da combinação de diferentes 
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contribuições e de múltiplos métodos e processos investigativos, principalmente quando 
se trata de abordar a experiência cultural entre os povos indígenas e o homem branco.

A Amazônia tem sido um “Novo Mundo” para as construções dos paradigmas da 
ciência moderna. Assim, com a visão de Novo Mundo, se tornou um tema universal, e 
atraiu grandes exploradores. A estes foram apresentados as belas floras e faunas. Aos 
cronistas e aos cientistas de diferentes épocas, foram reveladas as riquezas. De certa 
forma, Loureiro (2002), nos explica o contexto histórico da região afirmando que a 

história da região tem sido, da chegada dos europeus à Amazônia até os dias 
atuais, uma trajetória de perdas e danos. E nela, a Amazônia tem disso, e isso 
paradoxalmente, vítima daquilo que ela tem de mais especial - sua magia, sua 
exuberância e sua riqueza (LOUREIRO, 2002, p. 107).

Deve-se partir, perante isso, para um senso crítico, e atentar para a observação e 
a vivência dos grandes cronistas e cientistas que descreveram a visão do novo mundo. 
Se pouco conhecemos a história da Amazônia de fato, a região da Amazônia tornou-se 
conhecida através da sua longa e rica tradição de pesquisa que vem desde o século VXII, 
quando os investigadores e estudiosos como Samuel Fritz, La Condamine, João Daniel, 
Alexandre Rodrigues Ferreira e Theodor Koch-Gunberg, realizaram inventários minu-
ciosos e rigorosos, desenharam e escreveram mapas e memórias sobre o espaço e o 
território, rios, vales, populações indígenas com seus costumes, suas línguas, suas histórias 
e suas técnicas e conhecimentos.

 Freitas Pinto (2008) ressalta que no período da colonização, traz a concepção da 
sociodiversidade na Amazônia, uma visão de experiência histórica:

[...] Amazônia como vazio indica, do ponto de vista do problema que es-
tamos tentando examinar, que a identidade nacional não admitia, para sua 
conformação, que existissem agrupamentos e populações com vida cultural 
própria. Mas essa gente, nessa formulação de vazio, não representava uma 
existência histórica capaz de integrar a ideia de nação. Era uma matéria 
relativamente informe a ser moldada pelos processos de ocupação de de-
senvolvimento (FREITAS PINTO, 2008, p. 232).

Durante a maior parte da Amazônia ocorriam choques culturais conforme relatam 
os viajantes, construíram grandes mensurações e inventários, pois as presenças dos via-
jantes é justamente o método de estudo para construir o conjunto de conhecimentos, 
de outra forma gerando como a verdade, isso corresponde ao questionamento do pen-
sador Renan Freitas (2008), “a Amazônia aparecendo como palco de um sistema social 
atravessado pelo arcaísmo das relações entre índio, caboclos e brancos” (FREITAS PIN-
TO, 2008, p. 221).

Para compreendermos a grande mensuração e inventário dos viajantes, é necessário 
apresentarmos a perspectiva do Luciano de Sá (2010), discente do ITEPES, que busca 
uma nova visão do mundo Amazônico, ou seja, realçando a realidade dos povos existen-
tes na Amazônia, com os seus valores, com os seus costumes e com as histórias forma-
doras, as quais traz profundo significado. Assim aborda Luciano de Sá (2010, p.44) “novas 
formas de interpretação de traços da autêntica e única cultura de homem desta terra”. 

Sobre a experiência cultural Dessana com o processo de dominação do “homem 
branco,” é preciso trazer à luz de nossas reflexões os registros dos viajantes da Ama-



48

zônia, estes que, no horizonte das aventuras em busca do conhecimento, tentaram de-
cifrar o “Novo Mundo”. Questionam-se as observações de dois grandes viajantes pelas 
margens do Rio Negro, tais como, Alexandre Rodrigues Ferreira (1982), na obra Viagem 
filosóficas ao Rio Negro; e outro viajante Theodor Koch-Grunberg (2005), autor da obra 
Dois Anos entre os Indígenas 1903-1905. Ambos fazem a experiência particular, cada um 
com seus métodos de estudo e de pesquisas antropológicas e etnográficas.

No momento, abordaremos o pensamento do Alexandre Rodrigues Ferreira, através 
do que temos em sua “Viagem Filosófica”, questionando as concepções dos viajantes 
pelas margens do Rio Negro, principalmente do Naturalista e Iluminista Alexandre Ro-
drigues Ferreira. Sobre este naturalista, Luciano de Sá (2010) afirma que 

Alexandre Rodrigues não faz sua viagem filosófica somente pelo caráter cien-
tífico, mas por que tinha a missão de vistoriar todas as terras de reino, e es-
tabelecer, de vez o domínio português dentro da Amazônia (SÁ, 2010, p. 25).

Cabe refletir que o viajante inventário Alexandre Rodrigues fornecia bastantes in-
formações a respeito da região onde passava, informando a localização dos povos, e 
ainda informava os lugares que podia adquirir lucros. De fato, percebemos no registro 
de Alexandre Rodrigues (1986, p. 473) “aproveitei o tempo, que pude, em inquiri d’elles 
a qualidade e quantidades gêneros, que cultivam. Formalizou cada um por escripto a 
resposta ao que lhes perguntei”.

Alexandre Rodrigues (1982) inicia suas reflexões a partir da investigação natural, 
metodologia cientifica sobre a história da Amazônia. O seu método consiste na obser-
vação direta, sistemática e verificação dos fenômenos naturais. Freitas Pinto (2008, p. 
169) ressalta que “é possível afirmar que a viagem filosófica é uma tradução iluminista 
dos saberes locais, desde o conhecimento indígena até os dos representantes do poder 
colonial português e brasileiro”.

Analisamos que o pensamento de Alexandre Rodrigues parte da concepção do Ilu-
minismo, o período do século das luzes, o que permeia no seu questionamento o ato 
da razão. De certa forma, a sua fonte parte das concepções cartesianas racionalistas. 
Percebe-se no questionamento de Luciano de Sá (2010) a concepção da razão, quando 
adentra na realidade Amazônica:

A razão, muitas vezes, define-se como um ato da condição humana, mas 
como um processo que se desdobra ao longo do tempo. Ao longo dos 
séculos se procura priorizar a razão mostrando para homem que ele é 
portador da mesma. Ela rompe com tudo que não pode ser comprovado... 
A razão se tornou um instrumento de dominação e opressão, sendo que 
ela parecia tornar-se propriedade de alguns povos, pois os que não faziam 
parte destes povos “civilizados” não a possuíam e isso tornou manifesto a 
partir da visão eurocêntrica, onde quem estava fora do seu mundo ociden-
tal não a possuía (SÁ, 2010, p. 18-19).

Com certeza, os habitantes da Amazônia não apresentaram essas fisionomias de se-
res pensantes, na ótica e na percepção dos colonizadores e dos historiadores, visto que 
a Amazônia ficou conhecida como a terra dos selvagens. Como apresenta Luciano de 
Sá (2012, p. 36) que, “suas formas de crenças são vistas e não são compreendidas pelos 
naturalistas, pois não se pensava que em todas as culturas se tem representação das di-
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vindades”. Percebemos claramente no registro descritivo o autor Ferreira (1986), sobre 
as crenças cultivadas pelo povo da Amazônia.

É certo que alguns entre os diversos princípios da religião, que alguns d’elles 
professam, um d’elles é o de sustentarem que há deuses autores dos males, 
que afligem a espécie humana. A estes representam os gentios debaixo de 
formas as mais horrendas; e todo o culto que lhes dão, o dirigem ao fim 
de aplacarem a cólera d’estas terríveis divindade. Crêem como os antro-
pomorphistas, que os seus deuses têm forma humana, porém com uma 
natureza superior á do homem; e sobre as qualidades e operações d’estes 
deuses, imaginam fabulas as mais absurdas e incoherentes que se podem 
imaginar (FERREIRA, 1986, p. 618-619).

Nesse contexto antropológico, o filólogo Koch-Grunberg (2005) faz experiência re-
alizando as belas viagens pelo Rio Tiquié, que segue às margens do Rio Negro. Por sua 
vez, permeia a Amazônia em busca de conhecimento e de aprofundar as suas pesquisas 
etnográficas. Com a personalidade de observador e narrador se manifesta em vários 
momentos e passagens da narrativa, capazes de deslumbrar o leitor quando associa 
seu estilo pictórico, ao rigor de suas descrições técnicas e científicas. E, no entanto, faz 
exuberância sobre conhecimento do povo Dessana, do povo Tuyuca e do povo Tukano.

O que eu assim aprendia, pelo ensino prático, de dia repetíamos de me-
mória e desenhando na areia e com lápis, no livro esboços, colocando cada 
uma das constelações no seu lugar certo, na sequencia, explicando-as e 
fixando-as, na memória (KOCH-GRUNBERG, 2005, p. 264).

Koch-Grunberg (2005) foi um viajante de muita prosperidade, nas aventuras levava 
mercadoria, anzóis, fósforos, sal, terçados, machados. Durante o percurso da sua viagem, 
o antropólogo apresenta de antemão, as informações sobre o espaço geográfico, a his-
tória do povo e a cultura material e a técnica do povo, assim incluído na perspectiva 
narrativa. Tudo isso fazia troca com os adornos rituais que tinha valores de profunda 
sacralidade para o povo Dessana. Em torno dos seus registros etnográficos elucida-se a 
visão de vida, os costumes de cada povo, chegando até admirá-los quando dançam e as 
belezas do contato com a natureza do homem.

A coleção etnográfica ficou aqui muito enriquecida. Um velho chefe, cego 
de um olho, vendeu-me uma caixa trançada de folhas de palmeiras, cheia 
de adornos para a dança, belas e largas faixas para a cabeça com penazinha 
de arara, um magnífico adorno de quartzo, cinturão de dança com dentes 
de macaco afiados, chocalhos feitos a cabaças, adornados com desenhos 
riscados, um bastão usados pelos chefes nas festas de danças, como dis-
tintivo da dignidade, ao lado de lanças rituais com entalhes semelhantes 
[...] (KOCH-GRUNBERG, 2005, p. 278).

Na obra de Koch-Grunberg (2005) Dois Anos entre os Indígenas - Viagens ao Noroeste 
do Brasil (1903-1905) compreende-se o grande significado artístico e as técnicas de pro-
dução de arte, apresentando grandes diversidades de artefatos utilizados para a pesca, 
assim como também diversidades de produção de cerâmicas, principalmente artes para 
os rituais da dança, como instrumentos musicais, as cintas e os adornos, e a própria 
pintura corporal.



50

É, portanto, necessário reconhecer a obra como uma grande significação de registro 
etnográfico. Pois se percebe que através da documentação não apenas identifica as ma-
nifestações da estética, mas explicita também a riqueza cultural, as formas de expressão 
artística dos povos do Rio Negro. Assim confirma Freitas Pinto (2008), na obra Viagem 
das Ideias, que as obras de Koch-Grunberg “significa dizer que sua obra passou a se 
constituir numa das referências essenciais para o conhecimento da cultura material e 
simbólica desses povos” (FREITAS PINTO, 2008, p. 248).

É interessante questionarmos que o período dessa viagem do etnólogo Koch-
Grunberg (1903-1905) ocorre em pleno ciclo da exploração da borracha. Por via dos 
documentos registrados pelo autor, fica-se sabendo que estes explicam também os pro-
cessos violentos que caracterizam a incorporação compulsória dos indígenas como tra-
balhadores escravos nas frentes de extração do caucho.

De fato, Koch-Grunberg (2005), na obra Dois Anos entre os Indígenas - Viagens ao Noro-
este do Brasil (1903-1905), registra as malícias dos homens brancos em relação aos povos 
que vivem dentro da comunidade,

Fomos recebidos cordialmente por um senhor gordo, de idade, chamado 
Marco. Ele sentou-se logo junto comigo e na Língua Geral, contou-me a his-
tória da sua vida e de seus sofrimentos. Seu finado pai fora tuxaua de Tara-
cuá ...ele mesmo tinha tido uma grande maloca em Carurú, no baixo Tiquié, 
mas um dia chegara o que tinha sido Superintendente de São Gabriel com 
os seus “surára” maus, queimara a sua bela maloca com todos os utensílios 
domésticos e maltratara o moradores (KOCH-GRUNBERG, 2005, p. 263).

A sua obra também está constituída pelos processos sociais e políticos, é fortemente 
determinada pelos padrões de dominação tradicional predominante, que ocorre com o 
trabalho escravo do homem Dessana, Tukano, Tuyuca, tanto na esfera da produção eco-
nômica extrativista como nas relações domésticas.

Com as novas chegadas dos sujeitos e de suas implantações de ideias deformadoras, 
trouxeram também umas línguas estruturadas e que se difundiu pela colônia portuguesa 
da América, contribuindo para a unidade do Brasil, enfim de outra forma substitui na 
Amazônia outra cultura de linguagem e comunicação. Batista (2006) ressalta que:

No período colonial, os dialetos monossilábicos usados pelos íncolas, fica-
ram reduzidos ao tupi, nheengatú ou língua geral, que chegou a ser falado, 
até meados do século VXIII, quando os missionários foram obrigados a en-
sinar o português (BATISTA, 2006, p. 160).

Diante desses registros, vêm à tona as modificações da cultura ocasionando um cho-
que cultural. O povo Dessana, dentre outras comunidades, foi obrigado a aceitar passi-
vamente a cultura exterior do “branco”. E por sua vez, as crenças que são exercidas pela 
comunidade foram exterminando aos poucos e até os dias de hoje. Assim como também 
percebemos o testemunho da comunidade Pira-tapuya:

Ele é assim. Ele não fala a língua do seu pai. Ele fala tukano, a língua da sua 
mãe. Porém, ele não é Tukano. Ele fala também português, mas ele não é um 
branco, também não. Como pode ser ele? Ele não é ninguém (TESTEMU-
NHO DE PIRA-TAPUYA apud BERNAL, 2009, p. 48).
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A linguagem é um fenômeno cultural de densidade étnica, é desse modo que Geertz 
(1978) afirma que a interpretação das culturas é sempre um trabalho denso por conta 
da riqueza simbólica da linguagem étnico-cultural. Interpretar uma língua-mãe, conforme 
o testemunho acima, é reconhecer a identidade de um povo que celebra os seus ritos, a 
língua materna da cultura enraizada de valores etnográficos.

O contexto histórico do povo Dessana foi abordado pelo olhar “de desenvolvimento 
e de civilização”. A aproximação dos missionários usando os termos do cristianismo, 
“educar de forma civilizada”, com a perspectiva de exploração das riquezas, subtraindo 
o ethos Dessana. Para a comunidade do povo Dessana foi um grande impacto, pois as 
ideias transmitidas pelos missionários foram totalmente ideologizantes comprometendo 
a riqueza dos valores, as danças rituais. Assim, é possível perceber na narração do Miguel 
Azevedo, um Tukano pertencente ao parentesco Dessana:

Começaram a catequizar e animar o trabalho. Criou um regime da missão 
rígido. Mandou os que já moravam lá, inclusive os velhos, jogarem fora o que 
tinham, como ornamento, caxiri, caapi, tudo o que ele dizia ser do diabo. 
Considerando-se os adornos de danças (mãpoari) como cabelos do diabo. 
Procuravam desmoralizar a cultura, proibindo tudo (AVEZEDO, 2003, p. 252).

Na concepção do Freitas Pinto (2008), que faz uma análise preciosa sobre a formação 
do pensamento social da Amazônia, afirma que a interpretação de melhor estilo da história 
das ideias, de fato, é questionável a partir do ponto de vista de Alexandre Rodrigues, Theo-
dor Koch-Grunberg e outros viajantes, criam uma imagem do homem, é a parte da história 
natural, a partir dela que descreve e define os índios (assim chamados pelos antropólogos) 
da Amazônia. Assim criando uma fisionomia o quanto foi visto o “índio”, bruto e selvagem, 
que precisava ser modelado, só passava a ser conhecido como o “homem”, depois da 
convivência com sujeito branco. Pois assim diz Luciano de Sá (2010, p. 35), “o pensamento 
que envolve o nativo é uma ideia que podemos chamar de infantilismo, pois se apresentam 
as práticas religiosas e cotidianas como incomuns e anormais”.

Analisa-se que desde os tempos de colonização inicia-se o desenvolvimento do ca-
pitalismo e da exploração. A devastação e a exploração, na bacia Amazônica, trouxe a 
concepção de utopia do progresso, uma utopia perigosa que se baseia pela modernidade 
das ciências tecnológicas, uma visão de mudança radical, isto é, desenvolver-se de qual-
quer maneira.

A utopia do progresso apresenta para região da Amazônia um mundo ultrapassado, 
um mundo anterior, arcaico, superado e substituível. Diante dessa utopia, o nosso modo 
de viver era visto como triste, atrasado e nada mais servia, tudo tinha de ser modificado. 
Assim, nós embarcamos na trajetória da procura de desenvolvimento, acima de tudo nos 
projetos dos teóricos e políticos.

Diante do processo histórico na Amazônia, envolvendo os povos da Amazônia, ti-
veram várias perdas e danos. Loureiro (2002, p. 207) diz que o processo dominador 
contribuiu para empobrecer uma cultura que lutou bravamente por seus valores e suas 
riquezas culturais, ou seja, no dizer de Morin (2001), por seus saberes locais.

Mas em algumas comunidades, assim como o povo Dessana, Tukano, Tuyuca, vivem 
ainda lembrando os traumas, os danos e as perdas que ocorreram com os antepassados. 
De fato, persistem em manter o valor cultural, e as sacralidades da natureza de alguns 
benzimentos. Vejamos a ousadia, orgulho do povo Dessana:
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O velho Joanico, vendo acontecer as mortes, falou para Miguel continuar 
com os benzimentos, principalmente o do primeiro banho da criança. O 
benzimento é o principal, fonte de vida. Perdemos danças e o caapi, mas 
os benzimentos devemos manter. A geração atual deve se preocupar com 
esses conhecimentos (AZEVEDO, 2003, p. 254).

Nas entrevistas realizadas, presenciamos a luta constante para manter a identidade 
de valores, os quais permeiam nas famílias como meio de salvaguardar o seus saberes 
divinos. Assim relata Afonso Camilo,

Eu que estou no mundo e na cidade onde tem várias tecnologias avançados, 
mas faço esforço de não me perder, de não deixar de lado de tudo que 
aprendi com os velhos sábios. Eu sou professor, é a minha profissão, como 
educador de pessoas, procuro educar sempre visando pela sabedoria. A 
nossa sabedoria perpassa pelos tempos e espaço, o nosso saber não tem 
preço e nem valor em real ou em dinheiro. É algo que aprendemos pela 
gratuidade, é o dom dos ancestrais, que permeia em nossa vida e em nossas 
veias (ENTREVISTA CEDIDA POR AFONSO CAMILO, 2011).

De acordo com o relato de Afonso Camilo, Dessana do Alto Rio Negro, nossos 
saberes transcendem o espaço e o tempo, nossa sabedoria está encarnada no espírito 
de um povo que cultiva a sabedoria como o bem e o patrimônio cultural. Um povo que 
reconhece sua identidade diante das perdas e danos de um modelo racional que subesti-
mou todo o processo de sabedoria e esteticidade cultural, reconhece o que Russ (1999) 
chama de renascimento ético.

2.2 As Contribuições do Povo Dessana à Amazônia

É pertinente abordar os problemas e os fatos que acontecem nessa região Amazônica. 
É questionável que a Amazônia é o mistério mais decifrável, conhecido pelo resto do Bra-
sil e, no entanto, lança uma pergunta sobre a integridade amazônida. Será que a Amazônia 
já foi decifrada por nós também? Será que chegamos a compreender o mundo maravi-
lhoso em que vivemos dentro da Amazônia? 

Embora muitos estudiosos já permearam acerca destas questões de compreender a 
Amazônia, porém sempre se baseando nas concepções antropológicas, uma percepção 
exterior das coisas, com condição eurocêntrica, etnocêntrica. Diante disso, Freitas Pinto 
(2008) aborda que “é necessário aprofundar o conhecimento de como se configuram 
essas múltiplas diferenças, de como elas se relacionam entre si, como estão interligadas 
e como são interdependentes” (FREITAS PINTO, 2008, p. 235).

As diversas formas de conhecimentos ou de saberes sobre a realidade amazônica, 
isto é, sobre o homem, devem ser reconhecidas como patrimônio que implica uma mu-
dança nas relações da sociedade com os povos existentes na Amazônia, com a condição 
de valorização cultural. Como diz Freitas Pinto (2008, p. 238), “no sentido de reconhecê-
-los como fundamentais para a garantia da pluralidade cultural que está no destino da 
Amazônia, assim como através de seus conhecimentos”.

É, nesse contexto, que Bernal (2009) escreve sobre o Processo de Reconformação 
das Identidades Étnicas Indígenas em Manaus. Segundo o autor, hoje, estamos diante de 
novas formas de identidades sociais do homem amazônico conhecido como indígena, 
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para um indivíduo que fora discriminado, escravizado e domesticado. Apesar do choque 
cultural que aconteceu com o povo Dessana, ainda é possível encontrar dignidade do 
homem Dessana e a identidade cultural.

Laraia (2007, p. 67), diz que “homens de culturas diferentes usam lentes diversas, por 
exemplo, homens da floresta amazônica”. Para compreender a Amazônia, o autor busca 
um conceito antropológico de cultura e diz que toda cultura é condicionada a visão de 
mundo do homem e que “todo sistema cultural tem a sua própria lógica”. Diante dessa 
preocupação, Laraia (2007) esclarece que transferir a lógica de um sistema cultural para 
outro, não passa de um ato primário de etnocentrismo.

Bernal (2009), em seu trabalho sobre Índios Urbanos, fala-nos do fator étnico urba-
nizado e do urbano etnicizado. Nas suas pesquisas de campo sobre as estéticas do índio 
em Manaus, esclarece que

Uma das atividades realizadas durante nosso tempo de trabalho foi obser-
var com atenção os objetos de artesanato produzidos e utilizados pelos 
índios urbanos. Três critérios nos pareceram importantes para essa ob-
servação: primeiro, a utilização familiar ou cotidiana; segundo, étnicos dos 
objetos produzidos e utilizados. Em terceiro lugar, a produção artesanal 
das sócias da AMARN e da AMISM enquanto criações para ser vendidas e 
trabalho para prover a economia familiar (BERNAL, 2009, p. 234)

As produções de artes para o povo Dessana representam a objetivação da sua pró-
pria cultura, perpassa a questão do autossustento na cidade. O valor místico, mágico 
e simbólico seja do banco, do colar, do cocar e das pinturas, traduz um significado de 
riquíssima importância para construção do trabalho social e da identidade de um povo 
que converte a esteticidade em sabedoria e valor histórico.

A objetividade da arte Dessana está expressa na íntima verdade do espírito de um 
povo que faz da esteticidade sua representação simbólica e objetivação cultural. Para 
Hegel (1996, p. 32) “temos na arte um particular modo de manifestação do espírito”. 
Na estética, ciência do belo, a natureza subjetiva do objeto é de ordem espiritual. Para o 
povo Dessana a arte é uma disposição essencialmente natural, o dom natural da expres-
são artística. A esteticidade para o ser-Dessana se apresenta como produto do espírito, 
atividade subjetiva criadora que se objetiva na cultura.

Bourdieu (2007), em O Poder Simbólico, traz à luz de nossa compreensão a noção 
de campos simbólicos. Em nossas reflexões sobre a produção estética do povo Dessana, 
o autor refere-se ao campo de produção cultural como bem simbólico de determinada 
cultura, produção cultural entendida como forças materiais ou forças simbólicas.

Bernal (2009) especifica o duplo sentido do artesanato, quando é utilizado em dife-
rentes realidades e sociedades:

É claro que a utilização de elementos artesanais não tem o mesmo signi-
ficado social que tinha na época em que os índios viviam no interior. É de 
absoluta certeza que o mesmo objeto artesanal terá significados diferen-
tes e valores diversos, se for utilizado por uma das comunidades interior... 
(BERNAL, 2009, p. 236).

Como abordamos anteriormente, em todas as dimensões, a estética do povo Dessa-
na traz consigo a compreensão do mundo, uma linguagem interpretativa do símbolo, uma 
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linguagem formativa para o homem e sua esteticidade, isto é, sua potência intersubjetiva 
no campo ético (Russ, 1999) A fronteira entre as representações sociais da cultura Des-
sana e o mundo “civilizado”, não indica uma ruptura com o ethos Dessana, ao contrário, 
a esteticidade desse povo é o lugar por excelência de sua morada cultural e existencial.

A estética do povo Dessana é a sua própria sabedoria espiritual, vizinhança do 
ser-Dessana, sua linguagem e espaço de expressão social.

... seu lugar de produção pode também determinar definitivamente seu sig-
nificado. O que é claro é que, produzidos, utilizados e muitas vezes comer-
cializados na cidade, os produtos artesanais inscrevem-se hoje no quadro 
de uma nova linguagem: aquela da retórica da identidade e da negociação 
constante de espaço de expressão social. Existe ali uma utilização nova de 
elementos antigos, uma expressão que corresponde doravante, de maneira 
mais decisiva do que antes, e que continua sendo um bastião fundamental 
da identidade indígena urbanizada (BERNAL, 2009, p. 236). 

A visibilidade da estética Dessana contribui hoje no sentido de resgatar, no âmbito da 
reflexão, nosso compromisso ético, a respeitar os lugares das representações e produ-
ções culturais e sociais de um povo que faz da sua antropologia uma herança étnica de 
ressignificação de sua identidade. A arte Dessana é o lugar de afirmação dos significados 
e significantes de uma cultura que se propõe a comunicar a pluralidade dos elementos 
étnicos culturais. 

[...] os produtos artesanais – como lugar discursivo – apresentam uma tri-
pla vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ser visivelmente transforma-
dos, expressando, através desse processo, a personalidade do criador, sem 
por isso deixar de ser socialmente compreensíveis. Em segundo lugar, essa 
visibilidade vantajosa é permitida pela incorporação dos produtos utilizados 
no corpo (colares, pulseiras, pinturas...). Esses produtos chegam de certa 
forma, a hipostasiar o fator étnico. Em terceiro lugar, trata-se de um modo 
de expressão no qual tanto o significado quanto o significante permanecem 
abertos, conseguindo assim expressar e comunicar elementos plurais, tanto 
em relação à extrema diferença entre comunidades étnicas e sociedades 
não étnicas, quanto no interior da diversidade étnica da cidade, e até no 
interior plural de um mesmo grupo étnico (BERNAL, 2009, p. 238).

A realidade do povo Dessana é hoje um bem cultural, patrimônio de uma comuni-
dade que peleja simbolicamente contra as perdas de seus bens culturais e seus valores. 
Laraia (2007) diz que o homem é o resultado do meio social que foi socializado. De fato, 
assim condiz Loureiro (2002, p. 108), “de todos, o mito mais persistente parece ter sido 
sempre o da superabundância e da resistência da natureza da região amazônica”.

Nesse sentido, a compreensão estética da comunidade Dessana é formadora e tam-
bém humanizadora do indivíduo a fim de valorizar a sua história e seus valores culturais. 
Vale dizer, é uma profunda experiência de vida a qual exerce através dos seus saberes, e 
capacita a entender e a compreender o seu sentido de viver. É um ser humano construin-
do e reconstruindo os valores em cada momento da sua história.

A experiência cultural do povo Dessana reside na compreensão de sua história e 
sabedoria, instrumento segundo o qual reúne a riqueza da esteticidade e a criação pró-
pria do espírito de um povo profundamente interligado com tudo aquilo que produz. 
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Ao contrário da cultura de consumo que sofre o fenômeno da alienação, ou seja, não se 
reconhece naquilo que produz o povo Dessana, como ser-amazônida criador, reconhece, 
na expressão artística, sua própria identidade cultural.

CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

Através deste estudo abordamos a realidade vivida dentro da comunidade Yaí-butirã, 
do povo Dessana, refletindo a partir da visão de mundo, da estética e a partir da experi-
ência desse povo. Nosso ponto de partida foi compreender a origem do povo Dessana 
e sua esteticidade e perceber a riqueza da sabedoria, ao mesmo tempo enfatizamos o 
contexto do povo Dessana diante da sociedade contemporânea. Apresentamos a estéti-
ca dos Dessana a partir dos relatos de pesquisa de campo e de teorias dos alguns pen-
sadores, assim como a arte enquanto prática social e construção da identidade coletiva.

Apresenta-se a educação e a formação espiritual e social, persistindo sempre a rele-
vância de cultivar e manter a sua identidade na sociedade. Atualmente o jovem Dessana 
tem o dever de salvaguardar o conhecimento dos antepassados, sempre valorizando a 
autoestima e a responsabilidade dos valores éticos já existentes.

Considera-se que buscar as histórias de um povo é trazer as memórias dos sábios 
e, assim, compreender e reinterpretar, podendo criativamente dar continuidade à trans-
missão dos saberes. Torna-se uma maneira de se apropriar e de se formar a partir da sua 
cultura, que dá sustentabilidade à vida Dessana.

Apesar das tantas desvalorizações da cultura, algumas coisas que guardavam na me-
mória, os nossos avôs herdaram para seus filhos. Assim como a dança, o benzimento 
continuam a ser praticados com consciência e respeito aos valores desse povo.

De modo específico, essas lembranças foram consideradas como processo de edu-
cação, vale ressaltar a ação que define a humanidade, o homem vai além dos instintos, 
compreende, reelabora, reflete, cria e recria, critica, aprende e ensina. Enfatizamos que a 
história de um povo, também é uma educação psicossocial.

Quando o sujeito faz os longos questionamentos das causas, seja da vida e da morte, 
enquanto está situado no mundo, traz para si e para a sua comunidade o seu conheci-
mento, a sabedoria formadora. Ao construir os conhecimentos, gera intelectualmente 
todos os valores culturais, como deve exercer na comunidade e na sua vida, não sendo 
visto como o objeto ignorante na atualidade, porém o sujeito em sua autonomia repensa 
sua capacidade de criar e renovar o seu mundo.

Portanto, enfatiza-se a importância de entender e compreender a sabedoria do povo 
Dessana e suas representações históricas, uma vez que os valores culturais determinam 
o modo de viver, de pensar e de estar no mundo. O indivíduo vive na autonomia e no 
valor da natureza, realçando desse modo, seu olhar contemplativo, um olhar atento aos 
valores da sua cultura.

Durante a pesquisa que estamos realizando, o processo de aprendizagem torna-se 
inevitável, pois ao buscar compreender como vive o povo Dessana, enquanto pesquisa-
dor, estamos reconstruindo a nossa própria história e identidade cultural, isto é, procu-
ramos conhecer a realidade do mundo, na autonomia e no valor da natureza, relaçando 
com olhares transcendentais. A pesquisa continua levando em consideração a ética cien-
tífica e o respeito aos relatos etnográficos feitos pelo povo Dessana.
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SARAU: UMA ESTRATÉGIA PARA ESTIMULAR A 
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITORA DE ALUNOS DE 
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rESumo

Este artigo versa sobre a utilização de um sarau como estratégia estimuladora para o 
desenvolvimento da competência leitora e escritora de alunos de uma escola pública 
do município de Manaus.Objetivou-se estimular o desenvolvimento da competência 
leitora e escritora de alunos, por meio de um sarau, contendo músicas e poesias con-
dizentes com o contexto regional, série e idade destes. Utilizou-se como metodologia 
a pesquisa qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, quanto à técnica para as análi-
ses, serviu-se da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1984), tendo em vista 
se partir dos conhecimentos prévios dos alunos; da teoria do discurso (BRAIT, 2006). 
Os resultados sinalizam a necessidade de utilização gêneros conhecidos pelo aluno, 
instigam o aluno a interagir, o que leva a um bom aproveitamento tanto na interpreta-
ção como na escrita destes.

Palavras-chave: Música; Poesia; Leitura; Escrita.

ABSTrACT

This paper discusses the use of a soiree as a strategy for stimulating the development of 
reading competence and writer of students at a public school in the city of Manaus. Aimed 
to encourage the development of reading competence and writer of students through 
a soiree, containing songs and poetry consistent with the regional context, number and 
age of these. It was used as a qualitative research methodology, a phenomenological 
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3 Mestrando em Educação em Ensino de Ciências na Amazônia, Universidade Estadual do Amazonas, UEA, Brasil.



59

perspective, as the technique for the analyzes, served up the meaningful learning theory 
of Ausubel (1984), in view if from prior knowledge of the students; theory do discurso 
(BRAIT, 2006). The results indicate that when using genres known by the student, manages 
to spur him on to interpret and participate in activities that generate the development 
of reading competence and writer, once the researchers showed interest, attention, 
participation in music and poetry worked . Therefore, it is seen as important to promote 
such activities so that students recognize themselves as a participant in the process of 
teaching and learning Portuguese.

Keywords: Music; Poetry; Reading;  Writing.

1. iNTroDuÇÃo

Toda a nossa vida é recortada por emoções, sentimentos e fatos. Por meio destes 
construímos nosso próprio discurso. Todos nós, em ambientes informais, nas rodadas de 
amigos, ou em reuniões com nossos pares, também emitimos opiniões verbais, fazemos 
relatos, descrevemos ambientes, pessoas, o que prova uma leitura de mundo. Porém, ao 
sermos questionados em um ambiente mais formal, o medo do julgamento toma conta 
de nós, silenciando nosso discurso e, por muitas vezes, impedindo de expressarmos 
nossas críticas. Deste modo, nossa prática oral também é silenciada, o que pode, sobre-
maneira, comprometer o desenvolvimento da competência leitora e escritora na escola, 
no trabalho e até nos envolvimentos afetivos.

Observa-se, ainda, na sala de aula, por motivos diversos, um trabalho muito tímido 
com atividades que instiguem os alunos a verem a leitura e a escrita sob uma ótica 
lúdica, interativa. Há, pois, uma necessidade de se fomentar a prática da leitura, escrita 
e expressão oral, de forma instigante, alegre, levando o discente a ter um sentimento 
de pertencimento. 

Ao se perceber essa necessidade, teve-se a ideia de utilizar como estratégia para a 
persuasão dos alunos, visando o desenvolvimento da competência leitora e escritora, a 
utilização dos gêneros musical e poético, por meio de um sarau que foi organizado con-
siderando a série, idade e contexto de alunos do oitavo ano de uma escola pública do 
município de Manaus.  

Montou-se o sarau tendo o cuidado de preparar um ambiente agradável com a turma. 
De início, a equipe foi apresentada aos alunos, em seguida, houve uma aula dialogada so-
bre o que seria um sarau, e após algumas perguntas, percebeu-se que estes nunca tiveram 
contato com tal atividade artística. Depois de discutir sobre o Sarau, contextualizando 
algumas músicas e poesias, começou-se tocando músicas e declamando poesias, sendo 
que no final de cada poesia, sempre havia questionamentos sobre a leitura dos versos. 

O sarau foi uma grande oportunidade de vivenciar momentos únicos com os alunos, 
nos quais se pôde ver a alegria aflorar no rosto destes. Músicas foram tocadas, poesias 
declamadas, e sentimentos externados em um espaço, infelizmente, não muito comum a 
isso: a sala de aula. 

As análises demonstraram que ações planejadas, levando-se em conta os conheci-
mentos prévios dos alunos, podem resultar satisfatoriamente para estimular o desen-
volvimento da competência leitora e escritora, em virtude de promover a interação dis-
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cursiva, obtendo-se, paulatinamente, respostas que demonstraram participação, atenção 
e envolvimento.

2. ProCEDimENToS mEToDoLÓGiCoS

As considerações apresentadas neste estudo são fruto de experiências e debates jun-
to ao grupo de pesquisa do Projeto Observatório da Educação – POE. Utilizou-se, como 
referenciais metodológicos, a pesquisa bibliográfica, em uma perspectiva qualitativa. Para 
a coleta de dados, aplicou-se um sarau, do qual obtivemos como produto 15 textos.

Já que se pretendia, numa primeira instância, instigar os alunos quanto à leitura e 
escrita, houve a preocupação de utilizar canções conhecidas por estes, daí utilizarem-se 
as músicas: Fácil (de Jota Queste), Oito anos (de Adriana Calcanhoto), Asas (do gupo 
Maskavo) e Ana Júlia (de Los Hermanos). Quanto às poesías, seguiu-se o mesmo critério, 
porém valorizando o contexto regional: O encontro das águas (de Quintino Cunha), 
Manaus morena (de Celdo Braga) e Dispersão (de Sá carneiro). 

Considerando, deste modo, os conhecimentos prévios dos alunos, tão defendidos 
por Ausubel apud Moreira Masini (2001), desenvolveu-se o sarau, seguindo um roteiro, 
no qual se intercalavam músicas e poesias, com intuito de tornar o momento participa-
tivo e instigante.

Ao final de cada música ou poesia, fizeram-se questionamentos, a fim promover a 
interpretação e construir conceitos relevantes para o desenvolvimento da competência 
leitora e escritora. 

Ao fim do sarau, solicitou-se a produção de seis perguntas, tomando como base os 
questionamentos da música “Oito anos”, de Adriana Calcanhoto, coletaram-se os textos 
para análise e socialização posterior, considerando, tanto o pertencimento, quanto o 
sentido, por meio de uma visão discursivointeracionista (BRAIT, 2006).

Demonstraram-se os resultados por meio de análises discursivas dos enunciados das 
canções escolhidas e das poesias.

 2.1 Descrição das atividades

Por ainda não se ter intimidade com os alunos, preferiu-se, na primeira poesia, utilizar 
a declamação dos professores, em vista de utilizar-se a entonação e o ritmo melódico 
que despertasse a emotividade.

Após a declamação da poesia, foram feitos questionamentos aos alunos, a fim de se 
construir a interpretação de alguns fragmentos selecionados. Vale ressaltar que o critério 
usado para a escolha deveu-se ao fato de relacionar-se a uma atração turística regional 
conhecida, promovendo uma comunicação mais interativa.

Timidamente, os alunos foram respondendo aos questionamentos. 

Fragmento escolhido para interpretação
“.................................................................
Para o velho Amazonas, Soberano
Que, no solo brasileiro, tem o Paço,
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Para o Amazonas, que nasceu
humano,
Por que afinal é filho de um abraço!

Olha esta água, que é negra como
Tinta;
Posta nas mãos, é alva que faz
Gosto;
...................................................

Aquela outra parece amarelaça;
Muito, no entanto, é também limpa,
Engana;
...................................................

De mim, de ti, de nós, que nos amamos.”

Cada aluno tinha em mãos as letras das músicas, bem como as poesias, de modo 
que, enquanto se cantava ou declamava poderiam acompanhar pela folha que estavam 
de posse.

Deste modo, questionou-se o que teriam entendido sobre o verso que diz “Porque 
afinal é filho de um abraço.”

Após burburinhos, não conseguiram responder, então, questionou-se sobre o verso o 
rio a que o verso, “Olha esta água, que é negra como tinta.”, se reporta.

Alguns alunos arriscam a reposta dizendo ser o rio Amazonas.  A professora interfere, 
perguntando qual o rio cujas águas são negras.  Aí então, os alunos conseguem responder 
em coro: rio Negro.

A professora, então segue questionando sobre o outro fragmento: “Aquela outra ....
choupana” ao que os alunos respondem também sem titubear, que tratava-se do rio 
Amazonas.

A professora retoma a primeira pergunta: a que o autor se referiu ao escrever “Por 
que afinal é filho de um abraço!, então”?

Ao que os alunos respondem com entusiasmo tratar-se do Encontro das águas.
Tal como foi realizado nas poesias, a cada música tocada, eram feitos questionamen-

tos, a fim de envolver os alunos e promover a interação discursiva na qual as intenções 
do indivíduo extrapolam ao ato de decodificar e externar o pensamento (TRAVAGLIA, 
2001, p. 23).

Distribuíram-se as músicas, com intuito de que todos acompanhassem cantando, bem 
como, fossem capazes de localizar os fragmentos interpretados pelos professores.

Todas as músicas foram cantadas ao som do violão de um dos professores, o que, 
talvez, tenha tornado o ambiente mais acolhedor, uma vez que se propuseram a acompa-
nhar contando todas as músicas, mesmo aquelas que estavam ouvindo pela primeira vez.

Ressalte-se, porém, que devido o objetivo também ser de analisar a competência es-
critora dos alunos, realizou-se uma atividade escrita, que consistiu na solicitação de seis 
perguntas sobre as dúvidas que teriam, tomando-se como base a música “Oito anos” de 
Adriana Calcanhoto, material que será demonstrado a seguir.
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3. rESuLTADoS

Compreender o universo dos alunos é interesse de todos os educadores, ainda mais 
em se tratando da linguagem que perpassa por todas as disciplinas. Não se pretende, no 
entanto, enveredar pelo mundo das certezas, mas pelo campo da reflexão e do intimis-
mo da sala de aula, das emoções imbricadas no conhecimento, afinal, a vida se move por 
emoções.

Deste modo o que se pode dizer das músicas e poesias trabalhadas é que há uma 
necessidade premente de se promoverem atividades que quebrem a rotina dos alunos, 
ocasião em que se pode analisar as necessidades sufocadas pelo dia a dia repleto de ativi-
dades que não respondem às suas reais necessidades, tanto escolares, como existenciais.

Embora ocorra um silenciamento muito presente na sala de aula, por parte dos 
alunos, ocasionado, talvez, pelo discurso escolar, onde os posicionamentos dos sujeitos 
estão bem definidos (ORLANDI, 2003, p.30), pôde-se perceber o entusiasmo dos alunos 
tanto na interpretação das poesias, como no acompanhamento das músicas. A justifica-
tiva para a timidez e o silenciamento, seja talvez, pela falta de hábito na participação de 
atividades daquela natureza, ou pelo receio da crítica, resultando um discurso isolado, 
poluído por vozes da escola, onde o aprendiz apenas ouve, sem a devida consciência da 
importância da sua participação na construção de conceitos.

3.1 A canção como estratégia para a leitura e a escrita

Há muito a canção vem sendo utilizada como estratégia estimuladora no ambiente 
escolar, tanto pelo fato de favorecer a aprendizagem como por ser uma possibilidade de 
tornar as aulas mais alegres e, consequentemente, mais atrativas.

Desde 2011, por meio da Lei Nº 11.769/08, a música passou a ser parte do currículo es-
colar, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. Porém, devido à carência de 
profissionais com formação superior na área, muitas escolas ainda não as utilizam, perden-
do uma oportunidade singular de desenvolver habilidades, bem como descobrir talentos.

Deste modo, viu-se como possibilidade para a quebra da rotina, a utilização da música 
com intuito de aflorar a emotividade e pertencimento dos alunos, incluindo, ainda uma 
reflexão sobre o momento que vivenciam.

A voz que fala (...) prenuncia o corpo que respira, o corpo que está ali na 
horta do canto. Da voz que fala emana o gesto oral mais corriqueiro, mas 
próximo da imperfeição humana. É quando o artista parece gente. É quando 
o ouvinte se sente um pouco artista Tatti apud Dionísio, Machado e Bezerra 
(2005, p. 110)

Ao se desenvolver a atividade, considerou-se o também o fato de as músicas 
serem vistas sob uma forma lúdica e crítica, condizente com o objetivo da atividade 
que Tatit (2005)

Deve ser o de proporcionar ao aluno uma educação dos sentidos e da 
percepção crítica, que proporcione ao lado do prazer sensorial e estético, 
um exercício de leitura multissemiótica, voltada não apenas para a discri-
minação de cada materialidade semiótica do gênero, mas também para 
a interação pluridirecional que relaciona todos os elementos que uma 
canção pressupõe. 
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Assim, no sarau, foi possível constatar que, ao se explorar a música como recurso 
para o pertencimento, o professor pode obter respostas surpreendentes, desde refle-
xões existenciais, passando pela ciência e ainda críticas sobre o sistema de ensino vigente.

3.1.1 Análise da música como recurso estimulador para a escrita.

Conforme supracitado, a música “Oito anos”, de Adriana Calcanhoto, serviu de sub-
sídio para que os alunos refletissem sobre possíveis questionamentos, devido à letra já 
levá-los a essas interrogações, segundo a letra que passaremos a conhecer.

Oito anos
Adriana Calcanhoto
Por que você flamengo
E meu pai botafogo?
O que significa
“impávido colosso”?

Por que os ossos doem
Enquanto a gente dorme?
Por que os dentes caem?
Por onde os filhos saem?
.....................................

Well, Well, Well
Gabriel (4x)

Diante do exposto se pode notar, que a letra da música explora várias interrogações 
que podem mover os alunos a reflexões.

Seguindo esse raciocínio, e após ter sido realizada uma conversa informal, objetivan-
do promover a interação, no ambiente da sala de aula, obtiveram-se quinze produções.

Levou-se em conta, para efeito de análise, a perspectiva discursivointeracionista 
em que 

A língua é uma atividade interativa, inserida no universo das práticas sociais 
e discursivas, envolvendo interlocutores e propósitos comunicativos deter-
minados e realiza-se sob a forma de textos – concretamente sob forma de 
diferentes gêneros de textos. (BRASIL, 2008)

Obtiveram-se perguntas de cunho científico (Matemática, Ciências, L. P, Física) de 
ordem existencial e copiadas do texto original.

Considerando-se o dizer, cabe analisar três exemplos, respectivamente:

Aluno A“Por que 1x6-5=?” 
Visto que o objetivo do sarau era estimular o desenvolvimento da competência lei-

tora e escritora de alunos, aqui valerá, apenas, tecer um diagnóstico das frases coletadas.
Na frase do aluno A, sugere-se um questionamento mais profundo: Por que estudar 

matemática? A pergunta, talvez enseja, que o ensino de matemática não ofereça utilidade.
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Isso evidencia algumas pistas do quanto se tem que caminhar em busca de estratégias 
que os instiguem a compreender a matemática por uma ótica do quotidiano, porém a 
intenção do grupo era, no momento, deixar algumas impressões.

Perguntas de ordem existencial.

Aluno B
“Por que muitas pessoas não tem juiso?”
Tal como já foi fundamentado acima, não era intenção do grupo julgar o texto pela 

ótica do erro e do acerto em uma visão puramente gramatical, mas priorizar o sentido 
do dito, o que salta do texto em tela é uma preocupação com questões relacionadas, 
talvez, a desvios de conduta, a conflitos da idade; em vista de no não dito ficar implícita, 
por meio do advérbio de negação não, a necessidade de as pessoas terem juízo. 

Perguntas copiadas do texto original.

Aluno C
“Por que as unhas crescem!”
Dos quinze textos analisados, dois apresentaram perguntas copiadas do texto ori-

ginal, sugerindo, talvez, falta de interesse, ou aversão à cobrança da atividade. Não se 
conseguiu, portanto, sensibilizar os alunos quanto ao cumprimento da atividade, o que 
sobremaneira, é objeto de investigações futuras, em vista de reconhecermos, que a ativi-
dade não propunha uma situação de uso, mas de reflexão, visto tratar-se de um produto 
para de um produto para diagnóstico da turma.

Embora os sinais de pontuação, não sejam prioridade em uma análise discusivoin-
teracionista, oferece-nos pistas da entonação no texto escrito. Assim, houve a preo-
cupação de observar que, mais de cinquenta por cento dos investigados não fizeram 
uso da interrogação. Isso pode demonstrar tanto uma distração, como uma falta de 
conhecimento mesmo.

Quanto à ortografia, também vista em sentido secundário, detectou-se que os alu-
nos, em sua maioria, dominam as regras gerais, necessitando apenas terem contato com 
textos mais formais que os levem a registrar a ortografia de palavras que geram dúvidas. 
Prova disso é que dos quinze textos, apenas três alunos não souberam empregar o “por-
quê” na frase. 

Diante do exposto, embora nas atividades escritas, ainda não seja possível se detectar 
um avanço quanto à competência escritora, conseguiu-se envolver os alunos, no sentido 
de aceitarem desenvolver a atividade. Quanto à participação, os alunos acompanharam 
cantando todas as músicas, embora nem conhecessem todas. Já em se tratando da aten-
ção foi notória a preocupação da maioria em escrever questionamentos que atendessem 
ao solicitado pelos professores.

3.2  A poesia como estratégia para a leitura.

Conforme supracitado, para a seleção das poesias levou-se em consideração além da 
idade e da série, o contexto regional. Deste modo a primeira poesia declamada e tam-
bém escolhida para demonstração dos resultados foi “Encontro das águas”, de Quintino 
Cunha, em razão de o eu lírico expressar em seu poema a paisagem amazônica, retratan-
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do uma das atrações turísticas mais conhecidas, o encontro dos rios Negro e Solimões 
que formam o Encontro das Águas.

3.2.1 Análise do dizer

Fazendo-se uma análise da leitura dos alunos, levando em conta a visão discursivoin-
teracionista, foi necessário isolar as falas para, deste modo, analisar-se o sentido.

Conforme a descrição supracitada e, considerando os questionamentos (Q) feitos 
aos alunos, obtivemos como resposta(R):

Q1 ‒ A que fenômeno natural que é muito conhecido por nós, Amazonen-
ses, Quintino Cunha quis se referir ao criar o verso: “Porque, afinal é filho de 
um abraço.”?

r1 ‒ Silêncio

O silêncio fala na Análise do Discurso, consideram-se como fatores preponderantes 
as condições de produção, que no caso em estudo, é o ambiente escolar, no qual as fi-
guras do professor e do aluno são bem demarcadas. Deve-se reconhecer ainda, que as 
indagações, embora em um clima descontraído, ainda conservavam o rigor do julgamento 
por parte dos professores, e; por parte dos alunos, o medo do erro, da crítica, da censura.

Acredita-se que o silenciamento dos alunos seja a primeira pista de que, talvez, os 
alunos não estivessem habituados a construírem conceitos ou analisarem poesias, visto 
que todas as palavras usadas pelo eu lírico não ofereciam grandes dificuldades de inter-
pretação, porém o silêncio é prova de que sequer tentaram arriscar uma resposta, dada 
a insegurança e medo da crítica.

Em se tratando do estudo do discurso, é interessante analisar como foi produzido o 
discurso e de onde falam os sujeitos, provocando um silêncio que se divide em: 

silêncio constitutivo, pois uma palavra apaga outras palavras (para dizer é 
preciso não-dizer: se digo ‘sem medo’ não digo ‘com coragem’) e o silêncio 
local, que é a censura, aquilo que é proibido dizer em certa conjuntura (é o 
que faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer: numa ditadura não 
se diz a palavra ditadura não porque não se saiba, mas porque não se pode 
dizê-lo). As relações de poder em uma sociedade como a nossa produzem 
sempre censura, de tal modo que há sempre silêncio acompanhando as 
palavras. Daí que, na análise, devemos observar o que não está sendo dito, 
o que não pode ser dito, etc (ORLANDI, 2003, p. 83)

Sabe-se que, embora haja um esforço para que ocorra a polissemia, que seria, se-
gundo Orlandi (2003), o deslocamento, a ruptura dos processos de significação, jogando 
com o equívoco e permitindo a troca das relações de poder; discursivamente, o discurso 
escolar ainda é demarcado por posições de sujeitos bem definidos, de um lado aquele 
que ensina, que sabe e; de outro, aquele que aprende, que escuta, que não sabe, daí, talvez 
a razão do silêncio dos alunos.

Q2 ‒ A que rio Quintino Cunha quis se referir ao dizer o verso: “Olha esta 
água, que é negra como tinta.”?
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r2 ‒ o rio Amazonas. 

Cabe ressaltar, para análise, que Q2, foi feito com intuito de levar os alunos a R1, 
porém, sendo ainda recortados pela timidez e pelo silêncio, talvez, os alunos, primeiro 
respondem, por paráfrase, que para Orlandi (2003) o dizer assentado na memória, nos 
mesmos espaços do dizer, na estabilização.

Para melhor explicar, o que se obteve em R2, por uma ótica discursiva, foi o recurso 
da memória trazendo mecanicamente o nome do rio Amazonas por relacionar-se tanto 
ao título da poesia, como por ser o nome mais massificado pelos meios de comunicação 
de massa. Não representando, no entanto, erro, mas a presença da polifonia dos meios 
de comunicação de massa.

Q3 ‒ Qual o rio cujas águas são negras?
R3 ‒ rio Negro.

Em Q3 as respostas em coro, demonstraram segurança, envolvimento, bem como 
maior atenção aos questionamentos. Percebe-se que não mais está presente uma pará-
frase poluída pelos meios de comunicação de massa, porém uma interação com o con-
texto escolar, que consequentemente influencia nas imagens que se formam, por meio 
do discurso do professor, demonstrando uma interação. Conforme diz Travaglia (2001).

Os usuários da língua ou interlocutores interagem enquanto sujeitos que 
ocupam lugares sociais e “falam” e “ouvem desses lugares de acordo com 
formações imaginárias (imagens) que a sociedade estabeleceu para tais lu-
gares sociais. (TRAVAGLIA, 2001, p. 23).

Q4 ‒ A que rio o autor quis se referir ao escrever os versos “Aquela outra 
parece amarelaça;”

r4 ‒ rio Amazonas.

Em Q4, tal como em Q3 a resposta é resultado das imagens construídas pelo profes-
sor e ainda pelos meios de comunicação de massa.

Outra justificativa, talvez, seja a polifonia do discurso escolar, científico, publicitário, 
entre outros que são responsáveis pela carga semântica que remete imediatamente à 
memória.

Q5 ‒ A que rio o autor se referiu ao escrever “Porque afinal é filho de um 
abraço!, então”?

r5 ‒ Ao encontro das águas

Comprovando ser necessária interação para a produção do conhecimento, após ir-
mos construindo junto com os alunos as pistas para Q1, obteve-se a resposta esperada. 
Recorreu-se, novamente a Travaglia (2001), que afirma ser “o diálogo em sentido amplo 
é que caracteriza a linguagem”.

Deste modo, compreende-se que ao se instigar os alunos à reflexão, estes gradativa-
mente vão agindo por recorrência, acionando a memória e externando seus efeitos de 
sentido, mesmo que silenciados pelo discurso escolar.
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CoNSiDErAÇÕES FiNAiS 

A música e a poesia são dois gêneros que fomentam a sensibilidade do ser humano, 
porém, em se tratando de adolescentes e, considerando o momento cultural pelo qual 
passamos, onde o apelo a músicas sem muito significado é muito forte e; a carência do 
trabalho com a poesia é muito presente, parecia-nos uma tarefa difícil, no entanto, acei-
tamos o desafio depois de muita pesquisa sobre as preferências e letras de músicas que 
os levassem a refletir sobre a vida.

O fato de os alunos logo de início mostrarem-se tímidos, já era previsto, contudo o 
que surpreendeu o grupo de pesquisadores foi a receptividade, a clareza com que se ex-
pressaram nas perguntas feitas, as quais expressaram, de forma geral, um conhecimento 
de que precisam melhorar, de que algo precisa ser feito para que a escola responda às 
suas perguntas.

Outro fato interessante que merece ser mencionado é quanto ao silenciamento dos 
alunos, sufocados pelo discurso autoritário do professor, mesmo em situações lúdicas, 
como a estratégia apresentada. Há uma dificuldade, por parte do professor, de ouvir a 
voz do aluno, de esperar que desenvolva, sozinho, suas conclusões; por outro lado, os 
alunos, por talvez, poucas vezes serem expostos a atividades desse porte, emudecem, só 
conseguindo desenvolver seu discurso, quando provocados pelo seu mestre, que tudo 
sabe, a quem obedecem, sem ao menos se dar chance ao erro.

Vê-se, portanto, a necessidade de se promoverem atividades que provoquem a dis-
cussão e reflexão por parte dos alunos, nas quais se explore o trabalho oral, para pos-
teriormente expressarem em seus textos suas impressões, suas críticas, daí a relevância 
do estudo desenvolvido.
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rESumo

O motivo da realização desse trabalho parte da premissa de que o recrutamento in-
terno, externo e misto pautado na ética é uma poderosa ferramenta nas organizações 
contemporâneas, visto que a falta de ética empresarial nos processos de recrutamento 
e seleção é uma queixa constante nas corporações e na sociedade.
Este estudo visa analisar de maneira ética o processo de recrutamento e seleção de 
novos colaboradores, a fim de contribuir para a captação de talentos potencialmente 
qualificados para o enquadramento funcional, melhorando a qualidade nos serviços e 
também a imagem da empresa no mercado de trabalho. Quanto aos procedimentos 
técnicos, optou-se pela pesquisa bibliográfica de natureza descritiva, composto princi-
palmente por livros e artigos científicos, que servirão como base para esclarecimento 
do tema escolhido. Percebeu-se durante as investigações que o recrutamento interno, 
externo e misto oferece novas oportunidade e desafios para as empresas, contribuin-
do de forma significativa para o descobrimento de novos talentos, melhorando assim 
o grau de qualidade e motivação de seus colaboradores. Para investigar essa questão, 
organizou-se uma pesquisa de campo no setor administrativo, utilizando como ins-
trumento de coleta de dados um questionário com perguntas fechadas, onde foram 
tabulados com base nos percentuais de cada resposta em relação à amostra total 
apresentado através de gráficos. A partir desse entendimento, espera-se fortalecer e 
potencializar o debate para a qualificação e aperfeiçoamento acerca do processo de 
recrutamento e seleção nas empresas, evitando falhas na contratação, trazendo bene-
fícios, credibilidade e uma nova proposta ética empresarial.

Palavras-chave: Recrutamento Interno; Recrutamento externo; Recrutamento Misto; 
Recrutamento Ético.
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ABSTrACT

The reason for performing this work assumes that recruitment internal, external and 
mixed guided by ethics is a powerful tool in contemporary organizations, since the lack 
of business ethics in recruitment and selection is a constant complaint in corporations 
and society. This study aims to examine ethically the process of recruitment and selection 
of new employees in order to contribute to the uptake of potentially qualified talents 
for the functional framework, improving service quality and the image of the company in 
the labor market. As for the technical procedures, was chosen bibliographic descriptive in 
nature, composed primarily of books and scientific articles, which will serve as a basis for 
clarifying the chosen theme. It was noticed during investigations that recruitment internal, 
external and mixed offers new opportunities and challenges for companies, contributing 
significantly to the discovery of new talents, thus improving the level of quality and 
motivation of its employees. To investigate this question we organized a field survey 
in the administrative sector, using as an instrument of data collection a questionnaire 
with closed questions, which were tabulated based on the percentage of each response 
in relation to the total sample presented through graphs. From this understanding, it is 
expected to strengthen and enhance the debate for the qualification and improvement of 
the process of recruitment and selection in companies, avoiding failures in hiring, bringing 
benefits, credibility and a new proposed business ethics.

Keywords: Internal Recruitment; External Recruitment; Recruitment Mixed; Ethical 
Recruitment.

1. iNTroDuÇÃo

Um dos maiores desafios das organizações modernas para conseguir espaço e credi-
bilidade no mercado não está apenas em produzir seus produtos e serviços com qualida-
de, embora seja um fator preponderante para sua existência. A conquista por credibilida-
de e confiança do cliente se tornou uma ferramenta fundamental para sua permanência 
em larga escala, e isso também engloba o aspecto ético das empresas quando abrem suas 
portas para o processo de recrutamento e seleção de pessoas, que na maioria das vezes 
não consegue acompanhar essa prática, presumindo a falta de critérios e ferramentas 
apropriadas, gerando perdas econômicas e profissionais.

Cada vez mais as empresas se preocupam em demonstrar uma imagem ética, prin-
cipalmente no que se refere na busca de melhores resultados, onde direcionam as suas 
atividades e estratégias a uma reflexão pautada na ética agindo de maneira responsável 
e adequada a finalidade desejada, ou seja, o recrutamento e seleção de pessoas só irá 
acontecer se houver profissionais comprometidos eticamente.

Este estudo visa avaliar e refletir sobre a implementação do processo de recrutamen-
to ético como ferramenta nas organizações modernas, a fim de contribuir para a capta-
ção de talentos potencialmente qualificados para o enquadramento funcional, melhoran-
do a qualidades nos serviços e também a imagem da empresa no mercado de trabalho.

A construção e o levantamento de hipóteses na investigação tem o objetivo de faci-
litar o esclarecimento de informações, direcionando o estudo para a solução da proble-
mática acima exposta.
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Observa-se nesse esclarecimento que há necessidade de rever as formas e as fon-
tes do recrutamento ético, seja da modalidade interno, externo e misto, visando atrair 
profissionais devidamente habilitados nas mais diversas áreas do conhecimento, tam-
bém comprometidos com a ética, considerando que, quando a busca por esses pro-
fissionais é bem sucedida, torna a empresa mais competitiva e com mais chances de 
alcançar resultados.

Espera-se nessa investigação aprofundar o debate sobre o aperfeiçoamento acerca 
do processo de recrutamento ético nas organizações.

O método utilizado para realização desse artigo foi a pesquisa de natureza des-
critiva, atendendo o principal objetivo do estudo. Quanto aos procedimentos técni-
cos, optou-se pela pesquisa bibliográfica, composto principalmente por livros e artigos 
científicos, como também a tabulação de resultados de um questionário aplicado, evi-
denciando as fontes do recrutamento ético nas organizações.

Quanto à pesquisa descritiva (ALMEIDA, 1996), destaca que a mesma registra, analisa 
e ordena dados sem alterar seu resultado e sem que haja qualquer influência do pesqui-
sador, para descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, característica 
e causas com outros fatores. Assim para coletar tais dados utiliza-se de técnicas especí-
ficas, dentre as quais se destacam a entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a 
observação.

No que se refere à pesquisa bibliográfica conforme (LAKATOS e MARCONI, 2005), 
essa pesquisa trata-se de levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já 
publicada sobre o assunto que está sendo pesquisados em livros, revistas, jornais, bole-
tins, monografias, teses, dissertações, material cartográfico, com o objetivo de colocar 
em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo.

[...] que todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos cien-
tíficos. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos 
válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do pesquisador (LAKATOS E MARCONI, 2001).

Posteriormente haverá apresentação de resultados demonstrados através de grá-
ficos embasados na pesquisa do questionário, aplicados aos coordenadores que atuam 
dentro do setor de gestão de pessoas gerenciados por uma gestora responsável. Todas 
as perguntas foram intencionadas a investigar os possíveis problemas que dificultam e 
propiciam o mau desempenho do recrutamento ético nas organizações, comprometen-
do muitas vezes a vaga a ser ocupada, no sentido de não contratar a pessoa adequada 
para o cargo.

2. FuNDAmENTAÇÃo TEÓriCA
2.1 Ética organizacional

Conforme (VARELLA, 2002), ética consiste numa reflexão crítica que permita a esco-
lha da melhor forma de agir. Essa análise tem por objetivo os princípios morais, os valores 
e as condutas que na prática determinam as regras do cotidiano nas organizações.
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O processo de recrutamento e seleção tem impacto muito forte sobre o candidato, 
pois perpassa o âmbito das empresas, podendo afetar sua estabilidade emocional, seu fu-
turo e suas condições situacionais. Por isso, a necessidade de um profissional capacitado, 
pautado na ética, aprimorado nessa árdua tarefa de selecionar novos colaboradores para 
adentrar as empresas.

TRANSFERETTI (2010, p. 28), também acrescenta que falar de ética é falar da con-
vivência humana. São justamente os problemas da convivência que geram o problema 
da ética. A ética é extremamente necessária para regular e manter a vida humana em 
harmoniosa convivência. A ética se faz necessária porque os seres humanos convivem 
não por escolhas, mas por sua constituição vital. Há necessidade de ética porque há o 
outro ser humano.

Uma das primeiras preocupações éticas acerca do âmbito empresarial ocorreu na 
Alemanha na década de 60, de maneira que se pretendia elevar o trabalhador a condição 
de participante nos conselhos de administração das organizações. No entanto, tomou 
impulso nos Estados Unidos quando alguns filósofos vieram trazer suas contribuições, 
aplicando a ética à realidade dos negócios, uma nova dimensão surgia: a Ética Empresarial. 

É inerente à gestão de pessoas ou a prática de administrar área de recursos 
humanos o fato de lidar com o comportamento das pessoas e administrar a justiça dos 
relacionamentos, na tentativa de ajustar as práticas empresariais e suas responsabilidades 
(VARELLA, 2002).

Uma perspectiva de responsabilidade social ressalta o compromisso ético das orga-
nizações modernas buscando o maior grau de realização no seu ambiente de tarefa, que 
estabelecem para si códigos de conduta e valores, gerando responsabilidades internas e 
externas de todos os níveis hierárquicos.

Com a globalização, a preocupação com a ética empresarial aumentou. Empresas de 
todas as partes do mundo buscam uma atitude mais ética em seus comportamentos em 
sociedade. O comportamento ético tornou-se base da seriedade e competência de uma 
empresa. Neste mundo globalizado, os caminhos mudaram. Não existe mais um “Eu” a 
ser preservado, vivemos em uma era de economias-mundo (TRANSFERETTI, 2010 p. 44).

Ainda de acordo com o autor, a ética empresarial no Brasil tem ocupado seu espaço 
com a teoria da realidade social. Ao mesmo tempo em que realiza estudos interdiscipli-
nares procura-se inserir no campo da prática econômica procurando equacionar o com-
portamento de trabalhadores e empresas. Tarefa nada fácil, nesta sociedade globalizada 
na qual o mercado com seus desejos de lucros ainda caracteriza o comportamento dos 
atores que constroem esta complexa realidade. 

2.2 Conceito de recrutamento 

As organizações modernas independente de tamanho ou porte disponibilizam de 
um departamento encarregado de funções administrativas como admissão, controle e 
demissão de funcionários, observando sempre a legislação trabalhista vigente. O local 
que desenvolve essas atividades recebe atualmente diversas nomenclaturas, dentre elas: 
departamento pessoal, gerência de recursos humanos, gestão de talentos e gestão de 
pessoas (PONTELO, 2006). Por se tratar de um relacionamento interpessoal entre em-
pregador e empregado, perpassando pelo aspecto psicológico emocional do candidato, 
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onde a partir do momento que visualiza a vaga em aberto, cria-se uma expectativa e até 
mesmo um desejo em querer ocupá-la.

Segundo PONTELO (2006, p. 23), o recrutamento pessoal pode ser definido como 
o método de uma organização para preencher um cargo, ou seja, a forma usada para 
atrair e cadastrar candidatos capazes de preencher os requisitos da vaga, que podem 
ocorrer da seguinte maneira: demissão de empregado, morte, aposentadoria, transfe-
rência e promoção.

Na maioria dos casos as empresas recrutam candidatos que já fazem parte do quadro 
funcional, que já conhecem a dinâmica e a logística da instituição, observando sempre a 
qualificação profissional e o perfil da vaga divulgado, facilitando todo o processo admis-
sional burocrático da empresa e a diminuição no investimento financeiro de contratação.

(TACHIZAWA, 2001), acrescenta também que o recrutamento é o ponto de partida 
para a existência de uma força de trabalho, de maneira que é um dos pontos iniciais para 
descrição do cargo e definição do perfil do colaborador, que a empresa promove a fim 
de formar ou reformar sua equipe de trabalho, oferecendo novas ideias e oportunizando 
estratégias inovadoras. 

Nessa mesma linha (PONTELO, 2006), destaca as etapas consideradas necessárias 
para planejar e executar o processo de recrutamento, como:

Tabela 1: Fases de execução do recrutamento

ETAPAS DESCriÇÕES

1° Levantamento de reais necessidades de contratação de novos funcionários para 
a empresa.

2° Análise das atividades e funções referentes ao cargo (identificação das 
características) 

3° Identificação do perfil adequado para ocupar a vaga (conhecimento, habilidade 
e atitudes)

4° Escolha dos métodos de seleção dos candidatos e os critérios de aprovação

5° Identificação da região onde se pretende fazer o recrutamento

6° Definição dos veículos de divulgação

Fonte:  Adaptado do autor: JULIANA PONTELO, 2006

Para o alcance de todas as etapas de realizações, a empresa precisa ter as pessoas 
adequadas profissionalmente para o trabalho. Em termos práticos, isso significa que to-
dos os gerentes ou coordenadores de setores devem estar seguros de que os cargos sob 
suas responsabilidades estão sendo ocupados por pessoas capazes de desempenhá-los 
adequadamente.

Sobretudo, (CHIAVENATO, 2009), acrescenta que o recrutamento funciona como 
uma guia de duas mãos, de maneira que ao mesmo tempo em que divulga as oportunida-
des de vagas ao mercado de trabalho, através dos veículos de comunicação, também atrai 
os candidatos para o processo seletivo, considerando que se o recrutamento apenas co-
munica e divulga, ele não atinge seus objetivos básicos. O fundamental é que atraia e traga 
candidatos profissionalmente qualificados para serem selecionados, e na mesma medida 
tragam resultados para a empresa, agregando conhecimento e troca de experiências.
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2.3 Tipos de recrutamento

rECruTAmENTo iNTErNo
Conforme (PONTELO, 2006), o recrutamento interno se define como uma prática 

que visa buscar profissionais qualificados dentro do próprio ambiente funcional da em-
presa, oportunizando quem já conhece a dinâmica da organização para ocupar outro 
cargo. As vantagens de gerar menor custo para a empresa e a possibilidade de aumento 
da motivação são características desse tipo de recrutamento em razão dos participantes 
serem pessoas conhecidas e atuantes na instituição, onde o foco é buscar competências 
internas para melhor aproveitá-las.

(CHIAVENATO, 1981), conceitua recrutamento interno como uma prática que a 
partir do momento da existência da vaga, a empresa procura preenchê-la através do 
remanejamento de seus membros, que podem ser promovidos (movimentação vertical) 
ou transferidos (movimentação horizontal) ou ainda transferidos como promoção (mo-
vimentação diagonal).

Ainda com o mesmo autor, dentre as vantagens do recrutamento interno podemos 
destacar que, aproveita melhor o potencial humano da organização, motiva e encoraja o 
desenvolvimento profissional dos atuais funcionários, incentiva a permanência e a fideli-
dade dos funcionários à organização, como também existe uma melhor probabilidade de 
uma melhor seleção, considerando que os candidatos são bem conhecidos na empresa.

Recrutamento interno de pessoas pode ser caracterizado como um método prático, 
rápido e mais vantajoso economicamente para as empresas, já que dispõe das pessoas 
selecionadas para o cargo, conhecendo suas habilidades e competências.

(Gil, 2001), também evidência que o processo de recrutamento e seleção interna tem 
como proposta motivar os colaboradores a sofisticação de uma carreira profissional, 
além de agregar qualidade aos produtos e serviços da organização.

No que se refere à contratação da pessoa que seria ideal para o cargo no processo, 
(MARRAS, 2000), também esclarece que o processo interno pode ser uma ferramenta 
de extrema importância se aplicado de maneira correta e transparente, direcionados 
para os objetivos da empresa, verificando que somente desta forma será possível al-
cançar os resultados positivos que refletem na administração de recursos humanos e 
no processo produtivo.

rECruTAmENTo EXTErNo
Este tipo de recrutamento é realizado com candidatos que estão externos a insti-

tuição, onde o conhecimento da vaga circula pelos veículos de divulgação como jornais, 
rádios, sites, redes sociais e outros. (PONTELO, 2006)

Conforme (CHIAVENATO, 2009), o recrutamento externo atua sobre candidatos 
que estão no mercado de recursos humanos, portanto fora da organização, para sub-
metê-los ao seu processo de seleção de pessoal, focados na aquisição de competências 
externas e habilidades não existentes atualmente na organização. Por outro lado, reforça 
que para funcionar de maneira eficaz, o recrutamento externo precisa abordar o merca-
do de recursos humanos de maneira a atrair os candidatos que deseja buscar.

Dentre as vantagens do recrutamento externo, observa-se a possibilidade de encon-
trar pessoas com experiências diferenciadas podendo agregar novos hábitos, costumes 
e valores, otimizando a produção da empresa e enriquecendo o patrimônio humano. 
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Já entre as desvantagens, destaca-se custo maior na veiculação do anúncio e também a 
necessidade de adaptação do novo colaborador.

De acordo com (SOBRAL e PECI, 2008 p.336), recrutamento externo, [...], ocor-
re quando a organização abre o processo de recrutamento a candidatos externos à 
captação de recursos humanos no mercado de trabalho, com o objetivo de suprir uma 
necessidade da empresa no seu quadro de efetivos, e até mesmo aquecer as estratégias 
funcionais com sangue novo na empresa.

No recrutamento externo, a ferramenta de banco de dados é o local onde consta 
a reserva de currículos de candidatos para possíveis contratações. Também se utiliza as 
agencias de recrutamento para preenchimento de cargos específicos, quando o recruta-
mento interno não encontra o profissional desejado. (PONTELO, 2006)

O recrutamento interno e externo contribui para a formação e contínua atualização 
do banco de talentos que servirá de fonte para os recrutamentos futuros.

rECruTAmENTo miSTo
De acordo com (PONTELLO, 2006 p. 25), o recrutamento misto ocorre quando a 

empresa opta por desenvolver o recrutamento interno e externo ao mesmo tempo 
para preencher uma determinada vaga. Geralmente as empresas não utilizam apenas um 
modelo de recrutamento, ambas se complementam, minimizando o máximo possível de 
suas desvantagens.

Esse tipo de recrutamento se torna necessário a partir do momento que a organiza-
ção não prioriza apenas o recrutamento interno ou externo, à medida que é realizado o 
recrutamento interno, o funcionário é deslocado para a posição da vaga e esse precisa 
ser substituído na posição que atua.

(CHIAVENATTO, 2009), descreve o recrutamento misto como uma solução formada 
a partir de diversos gêneros ou opiniões com a liberdade de escolher o que julgar me-
lhor, abordando tanto as fontes internas quanto as externas dos recursos humanos para 
o recrutamento, observando suas qualificações profissionais.

A prática desse tipo de recrutamento acontece quando a empresa não prioriza ape-
nas o recrutamento interno e externo, ela busca novas qualificações e habilidades que 
possa agregar valor a instituição.

Dessa maneira, (CHIAVENATO, 1999), afirma que o recrutamento misto pode ser 
adotado em três alternativas de sistema, sendo o recrutamento externo seguido de re-
crutamento interno, caso este último não tenha conseguido resultados desejáveis; aqui, 
é o caso em que a empresa está necessitando de pessoal já treinado, qualificado, então 
ela importa do mercado externo. Não encontrando candidatos à altura, buscam em seu 
próprio pessoal, não considerando, de imediato, as exigências quanto às qualificações 
necessárias. Também pode ser feito o recrutamento interno, seguido de recrutamento 
externo. Neste caso, a empresa inicialmente dá oportunidade para o pessoal interno, não 
havendo candidatos à altura, parte em busca do recrutamento externo. E o recrutamento 
externo e recrutamento interno simultaneamente, ou seja, a empresa preocupa-se em 
primeiro lugar no preenchimento da vaga existente, seja através de importação de pes-
soal ou do aproveitamento de recursos humanos já existentes.

Contudo, sempre que a empresa oferta uma vaga ao mercado externo, é neces-
sário que a mesma disponibilize ao novo colaborador condições, benefícios e até 
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mesmo oportunidades de crescimento, para que não busque novas oportunidades 
fora da instituição.

Entretanto, (CARVALHO, PASSOS E SARAIVA, 2008) discorrem o recrutamento 
misto como um envolvimento dos tipos interno e externo que requer cuidados e, so-
bretudo, ética, como por exemplo, em uma dinâmica de grupo, onde os profissionais da 
empresa que podem sentir-se ameaçados pela experiência do grupo externo e os can-
didatos externos podem sentir-se discriminados, pois os recrutadores já possuem um 
grau de relacionamento com os funcionários da organização, sendo assim, o risco de não 
contratar a pessoa que seria ideal, ou de contratar alguém que logo revele não possuir 
o perfil almejado é extremamente alto, por isso a necessidade de um recrutador res-
ponsável, contudo do ponto de vista ético, há ainda poucas experiências de sucesso que 
permitam avaliar a conduta moral do candidato com os primeiros contatos adquirido, 
considerando a percepção adicional e complementar, que nunca é decisiva.

2.4 Conceito de Seleção

Seleção se define como a escolha do candidato adequado para o cargo, otimizando os re-
cursos utilizados pela organização. Dentre os critérios de seleção que geralmente são aplicados 
nas entrevistas técnicas e avaliações práticas, observa-se as habilidades, características e aptidões 
específicas, testes relacionados a conhecimentos gerais, personalidade, inteligência emocional 
e racional, considerando também o comportamento ético do candidato. (PONTELO, 2006).

O processo de selecionar candidatos não é uma atividade fácil e simples, requer 
um profissional habilitado, competente e pautado na ética, revestidos de valores morais 
absorvidos na maioria das vezes no ambiente familiar, comprometido com o código da 
instituição, minimizando ao máximo as injustiças que podem ocorrer. 

Dessa forma, (CHIAVENATTO 2009,  p. 106), define o processo de seleção tam-
bém como:

A escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre 
os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes na 
organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do 
pessoal, bem como a eficácia da organização (CHIAVENATTO 2009 p.106).

Entretanto, o mesmo autor ressalta que o processo de seleção trata-se de uma eta-
pa mais detalhada, funcionando como um filtro que capta apenas algumas pessoas para 
ingressar na organização, aquelas que realmente possuem as características do perfil 
desejado pela empresa. No fundo, está em jogo o capital humano intelectual através de 
escolhas éticas, que deve preservar, agregar e enriquecer. Nesses termos, a seleção passa 
a ser configurado basicamente como um processo de comparação e decisão, de um lado 
a organização compara e decide sobre as pretensões do candidato, e estes comparam e 
decidem sobre as ofertas das organizações onde se candidatam.

A Seleção é considerada como uma das etapas finais do processo, pois os candidatos 
serão avaliados e selecionados por suas competências e aptidões profissionais. A em-
presa utiliza o método de comparação e decisão entre os candidatos, observando quem 
se sobressai a medidas dos testes e entrevistas aplicados para o cargo existente, com o 
objetivo de manter ou aumentar, tanto a produtividade quanto os resultados.
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(MARRAS, 2009), também conceitua seleção como uma atividade de responsabili-
dade do sistema de recursos humanos, que tem o objetivo de escolher a metodologia 
específica, para o atendimento das necessidades internas da empresa. Como também, 
(FRANÇA, 2009), discorre seleção como a escolha do candidato mais adequado para a 
organização dentre os candidatos recrutados, por meio de vários instrumentos de análi-
ses, avaliação e comparação de dados.

3. CoNCEiTo DE rECruTAmENTo ÉTiCo

(TRASFERRETTI, 2010 p.50), esclarece que o primeiro ponto da dimensão ética é a 
dimensão propriamente humana da existência. A pessoa humana não vive sem a natureza, 
nem sem o trabalho e a técnica, com que configura a seus fins a matéria, mas é do agir 
livre, em busca de sua realização pessoal e social que o ser humano lhe expressa o que 
lhe é próprio, e exclusivo, o que constitui sua dignidade e o sentido da sua vida.

Nesse sentido, toda cultura está permeada pela dimensão ética, e referindo-se ao 
recrutamento organizacional, as empresas buscam alinhar suas atividades a uma reflexão 
ética, agindo de maneira socialmente responsável em suas ações.

Também, conforme o manual de gestão de pessoas e equipes, (2002), discutir de 
forma prática a questão da ética nas organizações, principalmente na gestão de pessoas, 
e orientar a elaboração de um código de ética é inerente à ação de administrar, com 
isso recrutar pessoas é uma responsabilidade extremamente difícil, passível de erros e 
injustiças, ocasionando desgaste de ambas às partes.

A prática do recrutamento ético requer um profissional habilitado, revestido de va-
lores morais adquiridos ao longo da vida, e aperfeiçoado com técnicas e conhecimentos 
específicos capazes de conduzir um processo de contratação pautado na ética.

A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais, 
abrangendo diversos costumes e práticas. Do ponto de vista filosófico é uma ciência que 
estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos, (Sá, 2005)

O processo de recrutamento e seleção tem impacto muito forte sobre o candidato, 
pois perpassa o âmbito das empresas, podendo afetar sua estabilidade emocional, seu fu-
turo e suas condições situacionais. Por isso, a necessidade de um profissional capacitado, 
pautado na ética, aprimorado nessa árdua tarefa de selecionar novos colaboradores para 
adentrar as empresas.

Percebe-se claramente a necessidade da moderna gestão empresarial em criar re-
lacionamentos mais éticos no mundo dos negócios para sobreviver e obter vantagens 
competitivas.

Conforme (MONTEIRO, 2005), a ética deve estar em todos os momentos do pro-
cesso de seleção, no entanto alguns profissionais que realizam a seleção ou a própria 
organização envolvida preferem alternativas questionáveis do ponto de vista ético.

James Burker (1987, apud AGUIAR, 1996) afirma:

Acredito que há uma necessidade e intensamente humana de confiança, 
honestidade, integridade e conduta ética com as pessoas com quem 
criamos importantes relacionamentos. Além do mais, acredito que esse 
imperativo moral deve motivar empresas a se esforçarem para satis-
fazer essa necessidade que diz respeito a todos os seus constituintes, 
clientes empregados, enfim todos os que dela dependem. E, finalmente, 
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acredito que as empresas que são mais consistentemente éticas em sua 
conduta, serão em média, mais bem sucedidas (James Burke, 1987 apud 
AGUIAR, 1996)

(YOMADA, 2005), também esclarece que é imprescindível que todo processo de 
recrutamento seja pautado na ética, para que haja um bom equilíbrio e um bom funcio-
namento da organização, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Todo processo 
seletivo cria expectativas, envolvendo o futuro das pessoas, sobretudo, são dignos de um 
tratamento respeitoso e ético durante todo o processo.

Por isso, observa-se que nas organizações a proposta de regras de comportamento 
está intimamente ligada ao código de ética, o que favorece um nível de satisfação profis-
sional e motivacional de um todo. Trata-se de uma ferramenta padronizada que quando 
bem esclarecida estabelece um maior entendimento entre os colaboradores, consolidan-
do práticas efetivas e mais competitivas.

Com isso, conforme o manual de gestão de pessoas (2010, p. 128), os valores vigentes 
de uma organização são expressos em regras, obrigações, direitos e deveres que formam 
um código, formalizado ou não, estabelecendo responsabilidades.

4.  APrESENTAÇÃo E ANáLiSE DoS rESuLTADoS

Através da pesquisa realizada, atendendo o principal objetivo do trabalho, de esclare-
cer a importância do recrutamento ético como uma prática de manutenção de valores 
morais e comunitárias, de ações socialmente responsáveis, respeitando o ser humano 
nas suas particularidades, como também demonstrando racionalmente uma lei de cunho 
social, reconhecida por todos.

Foram tabulados resultados do questionário que verificam as fontes do recrutamen-
to ético, como também os aspectos inerentes de práticas não éticas nas organizações, 
impossibilitando muitas vezes sua competitividade no mercado e chances no alcance dos 
resultados. Os resultados serão apresentados através de gráficos, onde serão visualiza-
dos os fatores que determinam a conduta ética no ambiente de trabalho e a importância 
de um manual que direcione as relações institucionais entre empregado e empregador e 
com o público com o qual interage.

Nos resultados, apresenta-se primeiramente a idade dos entrevistados, onde 80% 
têm entre 30 e 40 anos, do sexo feminino, casadas, cuja maioria possui título de gradu-
ação atuando no setor de gestão de pessoas, considerando que são profissionais com 
experiência de dois a cinco anos no mercado, buscando estabilidade, conhecimentos e 
habilidades.

Partindo do entendimento sobre ética organizacional dentro da análise de recruta-
mento e seleção, 90% dos entrevistados informaram que a educação moral é o princípio 
básico de valores que norteia o processo de recrutamento, pois o ambiente familiar 
composto pelos pais ou responsável formadores da opinião e também da conduta dos 
filhos reflete posteriormente na sua vida profissional, permitindo através desse conhe-
cimento uma melhor análise acerca do processo de escolha, mantendo uma consciência 
ética perante a sociedade.

 Também foi verificado que a influência de tomada de decisões não éticas no ambien-
te de trabalho quanto ao recrutamento e seleção deve-se a convenções por parte da 



78

chefia, observando que mesmo o profissional responsável pelo cumprimento do seu có-
digo de ética específico ou próprio da empresa é condicionado por decisões gerenciais, 
temendo sanções superiores.

No que tange a existência de um código de ética nas organizações modernas, a maio-
ria dos entrevistados informou que é de extrema importância um código que direcione 
a postura e a conduta de seus colaboradores, definindo as relações institucionais entre 
si e com o público.

Referindo-se aos fatores que influenciam em atitudes éticas no trabalho como um 
princípio no processo de recrutamento e seleção, 90% dos entrevistados informaram 
que os princípios morais são as vertentes determinantes que direcionam e orientam o 
profissional a manter sua postura ética legal no processo, considerando que a base para 
a sua construção pessoal é influenciada pela família, pai ou mãe.

O comportamento organizacional é o estudo do conjunto de ações, atitudes e ex-
pectativas humanas dentro do ambiente de trabalho (FRANÇA, 2006 p. 3).

Entendimento sobre ética organizacional

GráFiCo 1: Etendimento sobre ética organizacional

Fonte: pesquisado pelo próprio autor

Qualquer decisão ética possui valores fundamentais que muitas vezes não são adqui-
ridos no ambiente corporativo como: ser honesto em qualquer situação, assumir falhas, 
capacidade de gerar decisões e também de estar sempre disposto ao outro.

A existência de um código de ética nas organizações é uma ferramenta extremamen-
te importante para padronizar deveres e atitudes entre funcionários, clientes e parceiros, 
além de estabelecer objetivos que desejam alcançar. Nessa perspectiva, toda empresa 
segue sua cultura organizacional, reafirmada por crenças e valores, fundamentada em 
princípios universais de respeito às pessoas, às organizações, às lideranças políticas e ao 
meio ambiente.
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Código de ética nas organizações

Gráfico 2: Código de ética nas organizações

             Fonte: pesquisado pelo próprio autor

A pesquisa mostra que 100% dos entrevistados informaram que é extremamente im-
portante e necessária a existência desse facilitador moral e social nas organizações para 
conduzir as relações institucionais para o cumprimento de suas metas.

O Código de ética é uma ferramenta que busca a realização da visão, missão e valores 
da empresa. É a declaração formal de suas expectativas que serve para orientar as ações 
de seus colaboradores e explicitar a postura da empresa diante dos diferentes públicos 
com as quais interage.

Dentro do entorno de recrutamento e seleção o gráfico da pesquisa mostra que 
70% dos entrevistados disseram que sofrem forte influência por parte da chefia nos 
processos.

Os critérios utilizados nas seleções de pessoas dividem-se em dois tipos basicamente: 
objetivos e subjetivos. O aspecto objetivo teria relação direta com o cargo a ser pre-
enchido (habilidades, conhecimento). São critérios esses definidos principalmente pelos 
chefes da empresa, os quais não deixam de acompanhar o processo de recrutamento e 
seleção, tendo sempre a palavra final. Já o aspecto subjetivo, o mais questionável, diz res-
peito principalmente a assuntos pouco definidos como a cultura da empresa e o olhar do 
recrutador sobre os candidatos. É nesse olhar altamente subjetivo que se encontram as 
injustiças e os preconceitos, cabendo ao profissional uma postura correta e limpa sobre 
seu trabalho. A técnica de seleção por competências já vem sendo largamente utilizada 
pelas empresas, propondo diminuir as injustiças e as falhas acerca de todo andamento 
do processo.
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Influência na tomada de decisões 

Gráfico 3: Influência na tomada de decisões

             Fonte: pesquisado pelo próprio autor

A pesquisa também mostra que 80% dos entrevistados colocaram que os principios 
morais é o motivo principal para que uma pessoa possa agir eticamente acerca do pro-
cesso de recrutamento e seleção.

Aspectos importantes para o agir ético

Gráfico 4:  Aspectos importantes para o agir ético

             Fonte: pesquisado pelo próprio autor

Com isso, observa-se que o aprendizado e a prática de valores morais no trabalho 
e na sociedade são absorvidos ao longo da convivencia familiar, de maneira que esses 
ensinamentos refletem por toda sua vida profissional como também social.

Referindo-se ao desvio de condutas éticas no trabalho, 40% da pesquisa mostra 
que a tendência que leva uma pessoa a adotar medidas antiéticas no seu ambiente de 
trabalho está relacionada à falta de uma formação familiar estruturada, visto que essa 
formação conscientizadora é necessária para adaptação da vida em sociedade, adqui-
rida ao longo da vida.
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Práticas não ética

Gráfico 5: Praticas não éticas

          Fonte: pesquisado pelo próprio autor

A família é considerada como a base da sociedade, é nela que aprendemos a nos situ-
ar e perceber o mundo a nossa volta. Formadora da identidade social, a família é a grande 
representação da cultura em sociedade, pois transmitem leis e conceitos de descendên-
cia, combinados com organização que governa os processos fundamentais de linhagem.

Com isso, as decisões empresariais não são isentas dessas descendências familiares, 
carregam um enorme poder de irradiação pelos efeitos que provoca. Em termos práti-
cos, afeta a todos que estão envolvidos e principalmente as organizações.

A boa educação garante uma sólida convivência em sociedade, permitindo melho-
res escolhas e atitudes socialmente responsáveis. Contudo, a ausência desse núcleo 
familiar pode gerar consequências gravíssimas na formação do individuo, refletindo em 
toda sua existência.

CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

Este estudo teve como objetivo refletir e avaliar sobre a implementação do processo 
de recrutamento ético como ferramenta nas organizações modernas, a fim de contribuir 
para a captação de talentos potencialmente qualificados para o enquadramento funcio-
nal, melhorando a qualidades nos serviços e também a imagem da empresa no mercado 
de trabalho.

A defesa de uma conduta correta e ética em todas as etapas do recrutamento é de 
suma importância para as empresas e também para os candidatos, pois a valorização das 
pessoas desde os primeiros contatos até a efetivação da contratação demonstra uma 
empresa preocupada com suas pessoas.

Quanto à pesquisa realizada, observa-se que os recrutamentos internos, externos 
e mistos são práticas adotadas nas empresas, conforme as investigações e evidências 
bibliográficas, e que o recrutamento ético é uma exigência para a manutenção da com-
petitividade das empresas no mercado. 
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Dessa forma, conclui-se que a implementação de um recrutamento ético na gestão das 
organizações modernas pode trazer benefícios muitos vantajosos para a empresa, além 
do treinamento constante dos profissionais responsáveis pelo processo, aumentando a 
confiança do mercado como também melhorando a qualificação profissional da empresa. 
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rESumEN
A partir del análisis teórico del concepto función para la enseñanza y su repercusión en 
las carreras económicas en la Educación Superior, se precisa la importancia de accionar 
que posee el trabajo con las relaciones interdisciplinares. El trabajo pretende realizar un 
acercamiento a la necesidad del estudio de las funciones lineales para el análisis de la 
solución de problemas económicos a partir del desarrollo de la habilidad resolver pro-
blemas matemáticos y ver esta vinculada con situaciones económicas de aplicación de 
la función lineal. Se precisa cómo esta habilidad no se forma a partir de la repetición de 
acciones ya elaboradas previamente, sin atender a cómo se han asimilado y el nivel de 
significación que éstas tienen para los estudiantes atendiendo a sus experiencias, su dis-
posición hacia la actividad; de ahí la necesidad de enfocar como parte de la formación de 
habilidades el sistema de conocimientos (conceptos, teoremas y procedimientos mate-
máticos) a partir de situaciones problémicas. Se valora como esta forma de trabajar tiene 
un impacto favorable en los estudiantes, desterrando la fobia por la matemática en ellos. 
Se trabajan fundamentalmente funciones de demanda, oferta, costo, ingreso, ganancia.

Palabras claves: función lineal; enseñanza; integración de contenidos.

ABSTrACT
Starting from the theoretical analysis of the function concept for the teaching and 
their repercussion in the economic careers in the Superior Education, it is stated the 
importance of working that possesses the work with the interdisciplinary relationships. 
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The project intends to carry out an approach to the necessity of the study of the 
lineal functions for the analysis of the solution of economic problems starting from the 
development of the ability to solve mathematical problems and to see this linked with 
economic situations of application of the lineal function. It is précised how this ability 
is not formed starting from the repetition of actions previously elaborated, without 
assisting how they have been assimilated and the significance level that these have 
for the students attending to their experiences, their disposition toward the activity; 
with the result of the necessity of focusing as part of the formation of abilities the 
system of knowledge (concepts, theorems and mathematical procedures) starting from 
problemic situations. It is valued how this form of working has a favorable impact in the 
students, banishing the phobia for the mathematics in them. It is worked fundamentally 
the demand functions, offers, cost, income, gain.

Keywords: lineal function; teaching; integration of contents.

1. iNTroDuCCiÓN
La enseñanza de la matemática debe siempre estar en función de las necesidades de 

los estudiantes teniendo en cuenta su incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico. 
En particular en la enseñanza universitaria juega un papel importante sobre todo en los 
primeros años de las diferentes carreras, en los que como parte de la formación básica, 
aparece en los currículum de carreras de diferente perfil y en especial en las Ciencias 
Técnicas, Económicas y Contables.

En este nivel su enseñanza, ofrece una contribución importante a la formación del 
profesional. El dominio de los profesores de matemática de los modos de actuación 
de los profesionales con los que trabaja, repercute en el logro de tan anhelada meta 
porque la educación superior debe favorecer el aprendizaje para que el estudiante esté 
entrenado en función de buscar respuestas a los nuevos problemas que se plantean cons-
tante y rápidamente, lo que está determinado por el ritmo en que se genera y recibe la 
información y que un problema sea reemplazado inmediatamente por otro. Además, la 
educación sería un esfuerzo inútil si el hombre no puede aplicar, para resolver numerosas 
situaciones, lo asimilado concretamente (GIL, Y., 2012).

Así es imprescindible para la matemática de las Ciencias Económicas la utilización en 
las clases de ejemplos de aplicaciones económicas y que a partir de ellos el estudiante 
sea capaz de modelar nuevos problemas y encontrar su solución, interpretando el resul-
tado en casos concretos de sus modos de actuación. De esta manera los contenidos im-
partidos estimulan la motivación y propician la independencia cognoscitiva, contribuyen a 
desarrollar un pensamiento creador en el estudiante (DELGADO LANDA Y MARRERO, 
M. (2008).

En particular el tema de funciones, constituye una herramienta fundamental para el 
análisis, la cuantificación y la modelización de fenómenos económicos y sociales.

Son muchas las situaciones relacionadas con fenómenos económicos que requieren 
ser expresados a través de una relación funcional entre dos variables. En particular la 
función lineal posee un elevado número de aplicaciones económicas que deben ser utili-
zadas en las clases de matemática.
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En objetivo esencial del presente artículo mostrar ejemplos de aplicaciones económi-
cas de la función lineal y el cómo proceder con ellos, así como el impacto que esta forma 
de actuar provoca en los estudiantes, desterrando la fobia por la matemática en ellos. 
Se trabajan fundamentalmente funciones de demanda, oferta, costo, ingreso, ganancia. Se 
hacen análisis del punto de equilibrio de mercado (intersección entre dos funciones), 
interpretación de la pendiente, obtención de la ecuación de demanda (ecuación de la 
recta), representación y análisis de gráficos.

2. DESArroLLo
Las dificultades en la enseñanza de la matemática parten de las propias limitacio-

nes que presentan los profesores (VALDIVIA, M. 2010), y se manifiesta en las creencias 
erróneas de pretender enseñar conceptos, teoremas y procedimientos propios de la 
asignatura, sin reparar e insistir en las formas de trabajo y de pensamiento de esta cien-
cia, lo que restringe en sus estudiantes la comprensión y lo significativo del contenido 
a aprender, así como la independencia necesaria para resolver problemas relacionados 
con su entorno.

Las carreras de Ciencias Económicas, tales como Licenciatura en Economía, Licen-
ciatura en Contabilidad y Finanzas y Licenciatura en Turismo contemplan dentro de la 
asignatura Matemática Superior el estudio de las funciones y sus aplicaciones económi-
cas. No es un secreto que los estudiantes terminan la enseñanza media sin apropiarse 
adecuadamente del concepto función. Estudios realizados (MOSQUERA, O. 2011, JOR-
GE, M. 2012, entre otros) corroboran lo planteado y argumentan que precisamente es 
una de las razones por las que cuando inician sus estudios universitarios presentan serias 
dificultades al respecto.

Se coincide con ÁLVAREZ PÉREZ; T. (2011), en que la comprensión del concepto 
función no se reduce a la reproducción de su definición, ni tampoco a la utilización de 
procedimientos algorítmicos para calcular el valor de una función para un argumento 
dado, para determinar sus ceros o la monotonía de la función.

Este reduccionismo puede ser la clave, si es la forma en la que se utiliza el concepto 
función, de que los estudiantes no comprendan que el objeto función ha sido construido 
de manera expresa para el estudio de los fenómenos sujetos a cambio, por lo que los 
más disimiles problemas reales con el objeto de su profesión se modelan a través de él.

El concepto función es básico en matemática y resulta esencial para el estudio del 
cálculo. Por ello se debe insistir en la importancia de las funciones en la Economía. En 
especial el estudio de la función lineal dado su gran aplicación a situaciones económicas.

La función lineal debe analizarse, dándole interpretación económica a la pendiente y 
la intersección, en las distintas funciones lineales económicas que se utilizan, tales como 
oferta, demanda, costos, ingreso, ganancia y producción.

Para el buen desarrollo de las clases es importante una selección adecuada de los 
métodos a utilizar. Como es conocido, en cualquier contenido matemático que sea 
objeto de estudio, cuando se introducen problemas de aplicación, aumenta la dificul-
tad en cuanto a la comprensión por parte de los estudiantes. Por esa razón, en las 
conferencias se utiliza, preferentemente, la exposición problémica y la conversación 
heurística, en dependencia de la complejidad del problema que se esté resolviendo. Si 
el problema es de difícil comprensión se utiliza la exposición problémica, en los otros 
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casos se emplea la conversación heurística. (DELGADO LANDA; A. Y HERNÁNDEZ 
CAMACHO, R. 2009).

Se debe tener en cuenta que la habilidad para resolver problemas matemáticos vin-
culados con situaciones económicas de aplicación de la función lineal, no se forma a 
partir de la repetición de acciones ya elaboradas previamente, sin atender a cómo se 
han asimilado y el nivel de significación que éstas tienen para los estudiantes atendiendo 
a sus experiencias, su disposición hacia la actividad; de ahí la necesidad de enfocar como 
parte de la formación de habilidades el sistema de conocimientos (conceptos, teoremas 
y procedimientos matemáticos) a partir de situaciones problémicas.

Esta habilidad implica también las habilidades docentes, lógicas o intelectuales; que 
guían el proceso de búsqueda y planteamiento de la solución. Así se destacan habilida-
des como identificar, observar, describir, denotar, interpretar, analizar, modelar, calcular, 
fundamentar, valorar, etc. que están presentes en la comprensión y búsqueda de vías de 
solución, en su descripción y en la valoración de los resultados.

Para desarrollar la misma y que el estudiante sea capaz de transferir lo aprendido a 
situaciones nuevas, la determinación de las situaciones problémicas deben partir de la 
búsqueda de las relaciones interdisciplinares.

Para ello es necesario determinar los nodos interdisciplinares entre las diferentes dis-
ciplinas del plan de estudio de los futuros profesionales (SOLER, M. 2012), determinando 
los nexos y relaciones que permitan saber en cada asignatura cuáles son los que se pue-
den utilizar en función del momento en que se hallan los estudiantes. Son los contenidos 
de un tema de una disciplina o asignatura, que incluyen los conocimientos, las habilidades 
y los valores asociados a él, que puede ser identificado a partir de su estructura temática, 
su lógica interna y las relaciones interdisciplinarias porque tiene la posibilidad de servir 
de base a un proceso de articulación interdisciplinaria en una carrera dada (FERNÁN-
DEZ DE ALAIZA, B., 2000).

Sin embargo, se estima que no es el nodo, cuya naturaleza es cognitiva, sino la tarea 
docente, la que en su planificación, orientación, ejecución y control revela no solo las 
relaciones de dependencia y complementariedad entre los conocimientos y habilidades 
de las distintas asignaturas, sino que favorece también el desarrollo de cualidades, convic-
ciones, valores y puntos de vista. (SOLER, M Y CHE, J. 2011).

Para lograr de forma eficiente este propósito, se coincide en que es necesaria la 
existencia del princípio interdisciplinar-profesional, para el diseño y desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje considerándolo como “aquel que dirige el proceso de 
enseñanza-aprendizaje hacia la preparación de un futuro profesional capaz de solucionar 
integralmente los problemas que enfrentará en su futuro desempeño profesional” (PE-
RERA, F., 2000, p. 49).

Para ello es necesaria la integración de conocimientos matemáticos, como un pro-
ceso necesario dirigido por el docente, utilizando como medio una tarea y ejecutado 
por los alumnos, y que está orientado a la complementación de los conocimientos 
individuales o institucionales de uno o varios tipos mediante la puesta de manifiesto 
de relaciones existentes entre los mismos en torno a un elemento aglutinador. El re-
sultado de este proceso se concreta en un nuevo conocimiento de tipo sistémico y en 
el fortalecimiento de los valores y actitudes emergentes de la actividad de resolución 
de la tarea (RUIZ, A., 2008).

Como ejemplo puede citarse la contribución de la asignatura Español, porque me-
diante la ampliación paulatina del vocabulario, y el incremento de la capacidad para la 
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comprensión de la lectura, crea condiciones para la resolución de problemas matemá-
ticos. Este es en muchísimas ocasiones la razón por la que el alumno no resuelve un 
problema matemático. (FREITAS, A., TARIFA, L. 2012).

Por tanto es necesario concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la bús-
queda activa del conocimiento, lo que significa que a partir de la correcta interpretación 
del problema, el estudiante logre establecer las relaciones entre los diferentes conteni-
dos que ha de asimilar. Implica que se le debe enseñar a descubrir la concatenación ló-
gica que se da entre todos los conceptos, proposiciones y procedimientos que estudian. 
Estas relaciones esenciales han de encontrar su concreción en la realización de tareas 
que traten contenidos relevantes y lleven al estudiante a asumir posiciones reflexivas, en 
las que necesariamente para su solución requiera de la integración y sistematización de 
diferentes contenidos y de la consulta de diversas fuentes del conocimiento, lo que ha 
de contribuir a que el estudiante se sienta motivado por lo que hace y que encuentre en 
cada nuevo contenido que aprende una lección para la vida, que vea en ello su utilidad, 
su significación tanto para la sociedad en general como para él como persona y en el 
desempeño como profesional.

Como ya se ha apuntado la función lineal, debe trabajarse en las carreras económicas 
con la convicción de que su aplicación a la solución de los más disímiles problemas pro-
fesionales estará relacionada con ella.

A continuación se muestran ejemplos de aplicación de la función lineal a situaciones 
económicas.

Para aplicar la función lineal a fenómenos económicos, el estudiante tiene que ser 
capaz de manejar conceptos como demanda y oferta, precio por unidad, relación entre 
precio y cantidad de producto, entender el significado de costo, ingreso ganancia, pro-
ducción, consumo, entre otros. El profesor debe hacer un resumen de los principales as-
pectos teóricos necesarios para la enseñanza de la función lineal aplicada a la economía.

Estos problemas resultan de mucha utilidad para los estudiantes de las Licenciaturas 
en Economía, Contabilidad y Turismo. Este es el momento en que los estudiantes aplican 
sus conocimientos precedentes a situaciones nuevas para ellos, pero sin dudas interesan-
tes pues están vinculadas con sus especialidades.

3. iNTErPrETACiÓN ECoNÓmiCA DE LA PENDiENTE
La recta muestra la relación entre el precio p de un artículo (en pesos) y la cantidad 

q de artículos (en miles) que los consumidores comprarán a ese precio. Determina e 
interprete la pendiente. 

  p 
  4 (2; 4)  
  1          (1; 8)  
   
        2        8                 Q 
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La recta desciende de izquierda a derecha. La pendiente es negativa. Significa que por 
cada unidad que aumenta la cantidad de artículos (miles de artículos) habrá una disminu-
ción en el precio de $0,50 (1/2) por artículo.

4. LA PENDiENTE Como TASA DE CAmBio
Suponga que un fabricante utiliza 100 lbs de materiales para hacer los productos A y 

B, que requieren de 4 y 2 lbs de materiales por unidad respectivamente, entonces todos 
los niveles de producción están dados por las combinaciones de x e y que satisfacen la 
ecuación 4x+2y= 100, donde x, y≥ 0. Determine la tasa de cambio del nivel de producci-
ón B con respecto al de A y represente mediante un gráfico.

Solución: Se necesita despejar a y → 4x+2y= 100

xy

xy

xy

250
2

4100
41002

−=

−
=

−=

La pendiente es -2. Refleja la tasa de cambio del nivel de producción B con respecto 
al de A. 

Ejemplo: Si se produce una unidad adicional de A, se requerirán 4 lbs más de material, 
resultando 4/2= 2 unidades menos de B.

Para graficar y=50‒2x  se puede utilizar la intersección (0; 50) y el hecho de que 
cuando x=10, y=30, también se debe determinar el cero o sea el intersecto con el eje x.

 0= -2x+50         U de B  
    2x= 50 50 
      x= 25                     30 
                                     
                                                10      25     U de A 

Los niveles de producción están relacionados linealmente.

5. DETErmiNACiÓN DEL PrECio DE mErCADo DE uN 
ProDuCTo

Se conocen las curvas de oferta y de demanda de trigo: QO= 1800+240p, 
QD= 3550-226p, donde el precio se expresa en pesos por paquete y las cantidades en 

millones de paquetes al año. ¿Cuál es el precio del paquete de trigo que vacía el mercado?
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Solución:
Para determinar el precio del paquete de trigo que vacía el mercado, el estudiante 

debe recordar que el mercado se vacía cuando la demanda es igual a la oferta o sea cuan-
do todo lo que los consumidores están dispuestos a comprar es exactamente igual a las 
cantidades de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer. Luego de igualar 
ambas funciones, se resuelve la ecuación y se obtiene el valor de p, que es precisamente 
el precio del producto.

QO= QD → 1800+240p= 3550-226p
                  240p+266p= 3550-1800
                           506p= 1750

                                  

           
46,3

506
1750

==p

El precio por paquete de trigo que vacía el mercado es de $3,46.

6. EQuiLÍBrio DE mErCADo
Suponga que para un producto “A” las ecuaciones de demanda y oferta son las si-

guientes: 
46,3

506
1750

==p
 y 

8
300

1
+= qp

. Determina gráfica y analíticamente el equili-
brio de mercado e interprete.

Solución:
El equilibrio de mercado ocurre cuando la demanda y la oferta son iguales.
           D (q)= O (q)
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9004

4
900

35

4
300

1
180

1

4
300

1
180

1

8
300

112
180

1

=







−−=

−=





 −−

−=





 −−

−=





 −−

+=+−

q

q

q

q

qq

qq

                      

Si q=450, entonces

( ) 5,98450
300
1)450( =+=p
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El punto de equilibrio es (450; 9,5), significa que cuando el precio del producto A es 
de $9,50 las cantidades ofrecidas y las demandadas son exactamente iguales, o sea 450 
unidades del producto A. Esta cantidad vacía el mercado. Pues todo lo que los consumi-
dores están dispuestos a comprar es exactamente igual a las cantidades de producto que 
los vendedores están dispuesto a ofrecer.

7. DETErmiNACiÓN DEL PuNTo DE EQuiLiBrio ENTrE 
EL iNGrESo Y EL CoSTo. rEPrESENTACiÓN GráFiCA.

Cuando en una industria se producen x toneladas de producto al día, 0≤x≤16, el 
costo total de producción y el ingreso total en cientos de pesos están dados respectiva-
mente por las ecuaciones C(x)= 3x+12 y I(x)=5x.

Halle el punto de equilibrio. Interprete.
Represente gráficamente las dos funciones anteriores en un mismo gráfico.
¿Para qué valores de x se producen ganancias y para qué valores de x se producen 

pérdidas?

Solución: 
El estudiante debe percibir que  el punto de equilibrio se determina igualando las dos 

funciones. 

a) I(x)= C(x)    C (6)= 3(6)+12
   5x= 3x+12    C (6)= 18+12
   x= 6    C (6)= 30

El punto de equilibrio es (6; 30), significa que cuando se produce y vende la tonelada 
número 6, el costo y el ingreso son exactamente iguales ($30,00). En este momento la 
ganancia es cero.

b) Para representar en un mismo gráfico ambas funciones lineales muchos estudian-
tes determinan los ceros, sin embargo el cero de la función de costo es negativo. 
Este gráfico solo tiene sentido para las x≥0, por lo que los estudiantes represen-
tan solo en el primer cuadrante. Dándole valores a las x pueden determinar al 
menos dos pares ordenados, suficiente para representar una línea recta.
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c) El estudiante debe relacionar estas dos funciones con la ganancia de manera que: 
G(x)= I(x)-C(x), es fácil concluir a través de una inecuación: I(x)-C(x)>o, que se 
producen ganancias cuando la producción del producto es mayor que 6 toneladas 
(x>6) y se producen pérdidas cuando es menor que 6. El análisis gráfico también lo 
demuestra pues la recta que representa el ingreso (la de color azul) se encuentra 
por encima de la de costo (la de color rojo) a partir del nivel de producción igual 
a 6 toneladas.

8. DETErmiNACiÓN DE VALorES EN EL PuNTo 
DE EQuiLiBrio Y DE LA GANANCiA DADo uNA 
CANTiDAD ESPECÍFiCA DE uNiDADES

Un fabricante vende un producto a $8 por unidad, vendiendo todo lo que produce. La 
función de costo total es: C (q)= (22/9) q+5000.

a) Encuentre la producción y el ingreso total en el punto de equilibrio.

b) Encuentre la ganancia cuando son producidas 1800 unidades.

Solución:
a) Es necesario determinar el ingreso total que sería: I=p×q, donde p: precio unitario, 

q: cantidad de unidades del producto. Sustituyendo quedaría: I (q)=8q. Luego se 

igualan las funciones de ingreso y costo, resultando: 
5000

9
228 += qq

, desar-
rollando la ecuación se obtiene el valor de q=900 y evaluando en la función de 

ingreso: 72009008)900( =•=I

Se concluye que en el punto de equilibrio la producción es de 900 productos y el 
ingreso total es de $7200,00. En este momento el fabricante no obtiene ni ganancias ni 
perdidas (la ganancia es cero).

b) Es necesario determinar la función de ganancia total para luego evaluar en el valor 
de q dado. Donde GT: Ganancia total, IT: Ingreso total, CT: Costo total.
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Cuando son producidas 1800 unidades la ganancia es de $5000,00

9. DETErmiNACiÓN DE LA ECuACiÓN DE CoSTo 
Y DETErmiNACiÓN DEL VALor DEL CoSTo 
ToTAL (VAriABLE DEPENDiENTE) DADA uNA 
CANTiDAD ESPECÍFiCA DE uNiDADES (VAriABLE 
iNDEPENDiENTE)

Suponga que el costo para producir 10 unidades de un producto es de $40,00 pesos 
y el de 20 unidades es $70,00. Si el costo C está relacionado linealmente con el producto 
q, determine una ecuación lineal que relacione p con q.

a) Encuentre el costo de producir 35 unidades.

Solución:
A partir de esta situación el estudiante para darle solución debe combinar elementos 

de economía con matemática. Tiene que percibir que la cantidad q y el precio p están 
relacionados linealmente de modo que q=10 cuando p=40 y q=20 cuando p=70. Estos 
datos pueden ser representados en un plano de coordenadas q, p por los puntos (10; 
40) y (20; 70). Con estos puntos se puede determinar la ecuación de la recta que pasa 
por ellos. 

( )

103
40303
10340

)( 11

+=
+−=
−=−
−=−

qC
qp

qp
qqmpp

q   
115)35(

10)35(3)35(
=

+=
C
C

El costo de producir 35 unidades es de $115,00.
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10. moDELACiÓN DE FuNCiÓN DE CoSTo, 
DETErmiNACiÓN DE LA CANTiDAD DE uNiDADES 
ProDuCiDAS DADo uN VALor DEL CoSTo Y 
DETErmiNACiÓN DEL CoSTo, DADo uN VALor DE 
LAS CANTiDADES ProDuCiDAS.

En la fabricación de un componente para una máquina, el costo inicial de un troquel 
es de $850,00 y todos los otros costos adicionales son de $3,00 por unidad producida.

a) Exprese el Costo Total C como una función lineal del número q de unidades pro-
ducidas.

b) ¿Cuántas unidades son producidas si el costo total es $1600?
c) Determine el valor del costo total si se producen 200 unidades.

Solución:
El estudiante debe modelar, definiendo primeramente la variable independiente q 

como la cantidad de unidades producidas.
a) CT (q)= 850+3q

b) Fijan el costo total y piden las cantidades producidas por tanto es necesario sus-
tituir en la función anterior para obtener el valor de q.

     CT (q)= 850+3q
     1600= 850+3q

   250
3

850600

=

=
−

q

q

El Costo total es de $1600,00 cuando son producidas 250 unidades.

c) Para determinar el costo total de producir 200 unidades es necesario evaluar en 
la función.

    ( ) 14502003850200 =•+=TC

El costo total cuando se producen 200 unidades es de $ 1450,00.
Ejemplos como los mostrados en estudiantes de primer año de las carreras eco-

nómicas, los motivan por el estudio de la matemática y valoran muy positivamente la 
repercusión de su aprendizaje para su futura profesión.

Como parte del proyecto de investigación: La formación matemática de los profesio-
nales, la estrategia de trabajo en el colectivo de año, en la que se integran los contenidos 
de las diferentes asignaturas para trabajar juntos estas aplicaciones, después de validadas 
por 5 años consecutivos, hacen la propuesta factible y viable.
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CoNCLuSioNES
El trabajo desarrollado permite afirmar que:

1. La enseñanza de la matemática en las Licenciaturas en Economía, Contabilidad 
y Turismo debe estar enfocada fundamentalmente a la resolución de problemas 
económicos, determinando los nodos interdisciplinares para la integración de 
contenidos.

2. La existencia de situaciones reales relacionadas con fenómenos económicos que 
tiene un comportamiento lineal, determinan la necesidad de su estudio profundo 
en las carreras de estos perfiles y ello dirige a los profesores hacia la búsqueda de 
las diversas aplicaciones económicas de la función lineal para su utilización en la 
enseñanza de la Matemática Superior I en particular.

3. La función lineal puede ser aplicada para:
 � Determinar ecuaciones de demanda, oferta y costo que tengan un compor-
tamiento lineal.

 � Determinar el punto de equilibrio entre el ingreso y el costo y entre la oferta 
y la demanda, así como el precio de mercado.

 � Determinar la tasa de cambio del nivel de producción de dos productos.
 � Analizar gráficamente el comportamiento de funciones de ingreso, costo, ga-
nancia, producción, oferta y demanda.
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rESumo

Este estudo tem como objetivo verificar se os idosos assistidos pelo Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS, do Conjunto Habitacional Francisca Mendes, 
no bairro da Cidade Nova I, conhecem o Estatuto do Idoso e os direitos que lhes 
são assegurados pela Lei no 10.741, sancionada em 1o de outubro de 2003. Para tanto, 
foi necessário conhecer o nível de instrução e a condição social e econômica dos 
idosos, o que foi feito por meio do método quanti-qualitativo, fundamentado nas 
técnicas de pesquisas com aplicação de questionários e entrevistas, com palestras, 
oficinas e dinâmicas aos idosos e aos profissionais envolvidos, sobre os direitos 
assegurados pela Lei Federal no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. Para um melhor 
desempenho na transmissão das informações e o alcance dos objetivos pretendidos, 
foram utilizadas as técnicas de Treinamento e Desenvolvimento, o que garantiu um 
resultado satisfatório. Ao final do estudo, pôde-se verificar que os idosos assistidos 
naquele Centro de Referência, em sua maioria, desconhecem os direitos que lhes são 
assegurados pela Constituição Federal e transcritos na Lei no 10.741/2003. A partir 
do trabalho desenvolvido, percebeu-se uma motivação dos idosos em participar de 
ações sociais relacionadas aos seus direitos, constantes do Estatuto para melhorar 
sua condição social e qualidade de vida.

Palavras-chave: Idosos; Direitos Sociais; Treinamento e Desenvolvimento.
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ABSTrACT

This study aims to determine whether elderly Watched by the Reference Center for 
Social Assistance - CRAS, the Housing Francisca Mendes in New Town I know the Elderly 
and the rights guaranteed to them by Law 10,741, enacted on 1 October 2003. Therefore, 
it was necessary to know the level of education and social and economic condition of 
the elderly, which was done by the method quantitative and qualitative, grounded in the 
techniques of research with questionnaires and interviews, with lectures, workshops and 
dynamic for the elderly and the professionals involved, about the rights guaranteed by 
Federal Law 10.741/2003 - Elderly Statute. For best performance in the transmission of 
information and the scope of the intended goals, we used the techniques of T & D, which 
ensured a satisfactory outcome. At the end of the study can be seen that the elderly 
assisted at the Reference Center, mostly unaware of the rights guaranteed them by 
the Constitution and the Law 10.741/2003 transcripts. From the work, it was noticed a 
motivation of the elderly to participate in social activities related to their rights, set out 
in the Statute to improve their social condition and quality of life.

Keywords: Elderly; Social Rights; Training and Development.

iNTroDuÇÃo 

Na perspectiva negativa de direitos e desrespeitos é que este artigo considera de 
fundamental importância a orientação sobre os direitos assegurados pela Lei Federal nº 
10.741, sancionada em 1º de outubro de 2003, aos idosos frequentadores do Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, localizado no conjunto Francisca Mendes, no 
bairro da Cidade Nova I, em Manaus, mostrando diferenciais relevantes como escolarida-
de, condição social e formas de convivência. O Estatuto do Idoso, previsto na Lei Federal 
nº 10.741/2003, vem definir medidas de proteção às pessoas com idade igual ou superior 
a sessenta anos, regulamentando seus direitos, determinando obrigações das entidades 
assistenciais estabelecendo penalidades para uma série de desrespeito à terceira idade.

É a partir dessa percepção e visão, que surgiu a necessidade de levar aos idosos que 
frequentam o CRAS, informações sobre seus direitos constantes do Estatuto do Idoso, 
assegurados pela Constituição Federal, com isso pôde-se observar que o conhecimento 
a ser transmitido aos idosos passa pela necessidade de um processo de treinamento e 
desenvolvimento aos profissionais que trabalham no CRAS, o que garantirá um melhor 
aproveitamento no processo de transmissão da informação e do conhecimento.

Sabe-se que o idoso ainda é o chefe da família, isso significa dizer que é responsabili-
dade e obrigação de todos, lutar pelo direito das pessoas da terceira idade. A instituição 
de longa permanência só deve ocorrer se o idoso não tiver família ou se a mesma for 
extremamente carente, sem recursos para atender suas necessidades. Essa faixa etária da 
população precisa ser munida de informações que o ajude a exercer com dignidade sua 
cidadania em mais uma etapa da vida. É fundamental que a sociedade esteja preparada 
para considerar a importância do processo de envelhecimento do ser humano, fase da 
vida para a qual todos caminham. Não se pode esquecer os aspectos biológicos, psico-
lógicos e, principalmente, social e, sobretudo, tendo condições de acessibilidade a seus 
direitos garantidos pela Lei nº 10741/2003 – Estatuto do Idoso.
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Portanto, verifica-se que este estudo terá grande relevância para essa população, 
mostrando um quadro descritivo de forma a captar e verificar se os idosos assistidos 
pelo Centro de Referência conhecem o Estatuto do Idoso e os direitos que lhes são 
assegurados pela Lei no 10.741/2003, identificando seu nível de instrução e sua con-
dição social e econômica. E, por meio de palestras, oficinas e dinâmicas, pretende-se 
motivar esses idosos a participarem de ações sociais relacionadas ao Estatuto do Ido-
so, que é a problemática central deste estudo, visando melhorar sua condição social e 
qualidade de vida.

2.  DESENVoLVimENTo
2.1 o idoso 

A velhice é a última etapa do processo de desenvolvimento humano. Segundo es-
tudos realizados pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2005), os anos de 1975 a 
2025 corresponderão à era do envelhecimento, marcada pelo crescimento da população 
idosa, que decorre, principalmente, do controle da natalidade e do aumento da expecta-
tiva de vida. O aumento de gerontes nos países de primeiro mundo poderá representar 
um grande problema num futuro próximo. Sobre o Brasil, as projeções estatísticas apon-
tam que, até o ano de 2025, o país ocupará o sexto lugar do mundo, em população idosa.

Queiroz (2009), em seu trabalho de pesquisa disse:

O envelhecimento é um fenômeno mundial. Em todo o globo, observa-se 
que a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais 
rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Segundo a World Health 
Organization – WHO (2005), em 2025, existirá um total de aproximada-
mente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, e até 2050 haverá dois 
bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento. 
“No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de 
idosos” (BRASIL, 2006, p. 8). Conforme estimativas da Organização Mundial 
de Saúde – OMS, até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número 
de idosos (WHO, 2005). “Uma das razões que têm contribuído para essas 
alterações demográficas consiste na redução das taxas de mortalidade e 
de fecundidade.

A autora acrescenta que “o processo de envelhecimento populacional levanta impor-
tantes reflexões em todos os âmbitos da sociedade e precisa ser compreendido em suas 
diversas peculiaridades”.

O Brasil, ao longo de sua existência, sempre foi considerado um país jovem. Entre-
tanto, esta ideia do país do futuro, dos jovens e das crianças está perdendo espaço em 
função da nova tendência mundial, a presença intensa e massiva da Terceira Idade no 
cotidiano das civilizações. Aos poucos, a pirâmide etária brasileira vai se invertendo em-
balada pela queda da natalidade, desenvolvimentos tecnológicos, avanços da medicina e, 
por incrível que pareça, pela melhora na qualidade de vida, favorecendo o crescimento 
do número de idosos, que ao final da primeira metade do século XXI, representará cerca 
de 15% da população total, segundo estimativas do IBGE.

Para Neri (2005) apud Queiroz (2009):
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O envelhecimento é o processo de mudanças universais pautada gene-
ticamente para a espécie e para cada indivíduo, que se traduz em dimi-
nuição da plasticidade comportamental, em aumento da vulnerabilidade, 
em acumulação de perdas evolutivas, e no aumento da probabilidade de 
morte. O ritmo, a duração e os efeitos desse processo comportam dife-
renças individuais e de grupos etários, dependentes de eventos de natu-
reza genético-biológica, sócio-histórica e psicológica.

O idoso goza de todos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem pre-
juízo da proteção integral tratada na Lei nº 10.741 de 2003. É assegurado a ele todas as 
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfei-
çoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, 
conforme prevê o art. 2º do Estatuto do Idoso.

No grupo dos idosos acompanhados no CRAS, notou-se que a falta de informação 
sobre os direitos constantes do Estatuto do idoso faz com que eles sofram agressões 
e violências. Quando se fala em agressão e violência, não quer dizer apenas físicas, pois 
elas podem se apresentar de forma moral, sendo esta, muito mais presente no dia a dia 
dos idosos, dentre elas podemos mencionar: o desrespeito em filas de bancos, assento 
reservado em ônibus, meia passagem nas viagens interestaduais, acesso à saúde, lazer, 
saneamento básico, outras tantas que são vivenciadas por eles diariamente.

Sobre a pessoa idosa e seus direitos, o sistema jurídico brasileiro deixou a desejar 
quanto à sistematização, trazendo dificuldade para a interpretação e aplicação das nor-
mas que cuida dos idosos. Entretanto, a Lei nº 8.842, de janeiro de 1994, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Idoso, considera em seu art. 230, a pessoa idosa, aquela com idade 
maior que 60 (sessenta) anos. Na mesma linha de entendimento, a Lei nº 10.741, de outu-
bro de 2003 - Estatuto do Idoso, prevê expressamente a idade de sessenta 60 anos para 
que uma pessoa seja considerada idosa. Porém, alguns direitos exigem dos idosos uma 
idade mais avançada, como por exemplo, o direito à gratuidade no transporte coletivo, 
que exige idade mínima de 65 anos, conforme prevê o art. 230, § 2º da Constituição Fe-
deral do Brasil/1988. Essa também é a idade para o idoso obter prioridade na tramitação 
de processos judiciais, conforme Lei nº 10.173, de 9 de janeiro de 2001.

Então, como se percebe há algumas distorções quando se fala sobre a identificação 
legal da idade a ser considerada para uma pessoa idosa.

2.2 Poder Público e Sociedade

A Constituição Federal de 1988, juntamente com o Estatuto do Idoso são normas 
jurídicas que visam à proteção do idoso, garantindo sua dignidade enquanto pessoa hu-
mana, a qual deve ser preservada em todas as fases da vida do indivíduo. Portanto:

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (Constituição Federal de 1988, 
art. 230). 

Mas, para que essa proteção se mantenha é preciso que haja vontade política de to-
das as esferas dos poderes no país e, também, da sociedade que jamais poderá fechar os 
olhos para essa realidade.
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O Poder Público poderá, ainda, criar varas especializadas e exclusivas ao atendimento 
aos idosos, contudo, o Estatuto do Idoso ainda se encontra na dependência de maiores 
estudos e discussões para a sua plena viabilidade e efetividade.

As normas que definem a prioridade ao idoso são também implementadas com re-
gras tanto da esfera estadual, quanto da municipal, como por exemplo, o acesso a teatros, 
cinemas e inúmeros outros estabelecimentos comerciais.

Segundo Lauriano e Duarte (2011), as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas apontam que “o número de idosos cresce 55% em dez anos no Brasil”. Ca-
racterística comum da população em países desenvolvidos, o Brasil começa a ver crescer 
de forma acelerada o número de idosos. Um estudo do IBGE, atualizado em novembro 
de 2012, mostra que a quantidade de brasileiros com 60 anos ou mais cresceu 55% en-
tre 2001 e 2011. Isso significa que a terceira idade passou de 15,5 para 23,5 milhões de 
pessoas em dez anos.

Com o crescimento, ainda segundo o levantamento do IBGE, os idosos passaram a 
representar cerca de 12% da população total do Brasil, que é de aproximadamente 198 
milhões de pessoas. Antes, em 2001, o grupo das pessoas com 60 anos de idade ou mais 
era de 9% da população do País.

Este movimento da população brasileira fica ainda mais claro quando analisamos o 
índice de envelhecimento das pessoas no País. A taxa é medida por meio da razão entre 
o número de pessoas de 60 anos ou mais que existem para cada 100 pessoas com menos 
de 15 anos de idade. No mesmo período de dez anos, a taxa passou de 31,7 para 51,8. 
Isso significa que atualmente há aproximadamente um idoso para cada duas pessoas de 
menos de 15 anos.

Conforme Queiroz (2009), o processo de envelhecimento ocorre assim: 

Os indivíduos envelhecem de formas muito diversas, cada um apresenta 
diferentes manifestações quanto à velocidade e gravidade das alterações, 
existindo diferença por sexo, nos planos biológico, psicológico e socioló-
gico, o que dá margem aos conceitos de: idade biológica - está ligada ao 
envelhecimento orgânico; idade social - refere-se ao papel, aos estatutos e 
aos hábitos da pessoa, relativamente aos outros membros da sociedade; e 
idade psicológica - relaciona-se com as competências comportamentais que 
a pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente, inclui a 
inteligência, memória e motivação.

Nessa perspectiva, estudos realizados pelo IBGE (2010) mostram que o envelhe-
cimento da população brasileira é reflexo, principalmente, da diminuição das taxas de 
fecundidade. Em 2010, a taxa de fecundidade total (que mede o número médio de filhos 
nascidos vivos que uma mulher teria ao fim do seu período reprodutivo) foi de 1,95 filho 
por mulher. O índice brasileiro é bem parecido com a média mundial, que é de 48,2. Mas, 
para se ter uma ideia, a taxa de envelhecimento no Japão é de 283,6, ou quase três idosos 
para cada pessoa de até 15 anos.

Para fazer o levantamento, o IBGE utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) dos anos de 2001 e de 2010. Entre outros temas, o estudo 
intitulado “Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da popula-
ção brasileira” traz detalhes sobre as características dos idosos brasileiros.

De acordo com a pesquisa, as mulheres idosas são maioria, assim como a população 
feminina em geral. Elas são 55,7% das pessoas com pelo menos 60 anos de idade, contra 
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44,3% de homens. Além disso, a maioria, aproximadamente 84%, vive em regiões urbanas 
do País, enquanto somente 15,9% estão em áreas rurais.

Outro dado é que, apesar da idade avançada, 63,7% dos idosos são pessoas de refe-
rência na família, ou seja, responsáveis pelas condições nos domicílios. Fora esses, 14,4% 
dos idosos brasileiros vivem sozinhos, sem parentes, parceiros, filhos ou agregados. Além 
disso, 76,8% deste grupo recebe algum tipo de beneficio da previdência social.

De acordo com Lauriano e Duarte (2011):

O Brasil, nas últimas décadas, tem registrado redução significativa na par-
ticipação da população com idades até 25 anos e aumento no número de 
idosos e a diferença é mais evidente se comparadas as populações de até 4 
anos de idade e acima dos 65 anos. Em 2010, de acordo com a Sinopse do 
Censo Demográfico, o país tinha 13,8 milhões de crianças de até 4 anos e 
14 milhões de pessoas com mais de 65 anos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta os primeiros resulta-
dos definitivos do último recenseamento. Alguns números divulgados preliminarmente em 
novembro de 2010 foram ajustados, a exemplo do total da população, com a inclusão de es-
timativas sobre a população dos domicílios considerados fechados durante a coleta de dados.

Figura 1: composição da população residente total por sexo e grupo de idade – 
1991/2010

                        Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010

A figura 1 mostra números da população brasileira entre os anos de 1991 a 2010, 
relacionando grupo de idade e sexo, onde enfatiza o crescimento da participação relativa 
da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991 e passou a 5,9% em 2000 
e chegando a 7,4% em 2010.

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Brasil tem 14.785.338 pessoas com idade de 
55 a 64 anos; e 14.081.480 com mais de 65 anos. A Região Norte, apesar do contínuo 
envelhecimento, ainda apresenta, segundo o IBGE (Censo, 2010) uma estrutura bastante 
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jovem. A população de crianças menores de 5 anos da Região Norte, que era de 14,3% 
em 1991, caiu para 12,7% em 2000, chegando a 9,8% em 2010. Já a proporção de idosos 
na população passou de 3% em 1991 e 3,6% em 2000, para 4,6% em 2010.

2.3 orientação dos Direitos do idoso no CrAS

Pensando na Instituição CRAS, o programa de treinamento a ser elaborado deverá 
levar em consideração os seguintes fatores: conhecimento da Constituição Federal bra-
sileira, Leis que envolvem o idoso e, principalmente, do Estatuto do Idoso no Centro de 
Referencia de Assistência Social – CRAS; é preciso que essa população seja tratada com 
educação, respeito dignidade, devendo esses profissionais os orientar para que possam 
encarar possíveis problemas que surgirão no cotidiano comportamental. Entende-se que 
o treinamento é uma responsabilidade geral e servirá para dar apoio aos Idosos forne-
cendo recursos, cartilhas, programas e assessoramento na elaboração dos programas e 
treinamento. O profissional deve se preocupar com a participação de cada idoso na sua 
equipe cuidando para que eles recebam o treinamento adequado e contínuo.

Com a finalidade contribuir com a demanda acerca das necessidades e deficiências 
identificadas entre os idosos, pensou-se na elaboração de cartilha informativa referente 
aos direitos da pessoa idosa dispostos na Lei Federal nº 10.741, sancionada em 1º de 
outubro de 2003, que trata do Estatuto dos Idosos, a qual define medidas de proteção 
às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, determinando obrigações das 
entidades assistenciais e estabelecendo penalidades aos que praticarem o desrespeito 
aos cidadãos de terceira idade. 

Nesse entendimento e, visando o cumprimento da Lei nº 10.741/2003, é importante 
mencionar o papel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, por se tratar 
de uma unidade pública estatal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH, responsável pela oferta de Serviços continuados de Proteção 
Social Básica de Assistência Social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais 
e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero, por deficiência, 
dentre outras), vem contribuir para que o objetivo do governo federal, no campo da er-
radicação da fome e da pobreza no país, seja alcançado e que esses programas sejam du-
radouros e tenham a confiabilidade social merecida e reconhecida por toda a sociedade.

Na tentativa de obter um trabalho social amplo visando à melhoria da qualidade de 
vida daquelas pessoas, objetivou-se uma palestra para que todos tivessem acesso a co-
nhecimentos sobre os direitos garantidos constantes da Constituição Federal, bem como 
do Estatuto do Idoso, a fim de impulsioná-los a uma cidadania justa.

O CRAS da Cidade Nova conta com um corpo de funcionários qualificado para atu-
ar e desenvolver as diversas atividades realizadas naquele Centro de Referencia, com a 
finalidade de proporcionar aos usuários um atendimento eficiente e eficaz. O corpo de 
profissionais que atua no atendimento aos usuários do CRAS é composto por uma Co-
ordenadora; duas Assistentes Sociais; uma Psicóloga; sete estagiários, sendo dois de Ser-
viço Social, dois de Administração e três de Psicologia, além de auxiliares administrativos; 
vários instrutores de atividades laborativas, culturais, socioeducativas; profissionais de 
serviços gerais e de segurança, que juntos realizam com dedicação, solidariedade, com-
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prometimento, humanidade e, acima de tudo, com profissionalismo e competência, um 
atendimento de qualidade aos usuários que procuram diariamente os serviços do CRAS. 

2.4 Treinamento e Desenvolvimento

A finalidade deste trabalho foi fazer com que os idosos absorvessem ao máximo de 
informações possíveis acerca dos direitos assegurados na Lei Federal nº 10.741, sancionada 
em 1º de outubro de 2003, motivo pelo qual se optou por essa metodologia, onde se pode 
obter melhores resultados, possibilitando um acompanhamento para se conhecer melhor 
a situação dos idosos esclarecendo sobre os seus direitos, dando-lhes mais dignidade.

Na apresentação foram utilizados assuntos variados da Constituição Federal e da Lei 
nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, dentre os assuntos abordados constaram habitação; 
saúde; lazer, cultura e esporte; transportes coletivos; trabalho; violência e abandono.

Como forma de proporcionar uma apresentação de qualidade, utilizando-se as técni-
cas de Treinamento e Desenvolvimento, recorreu-se a materiais didáticos sobre o tema, 
tais como: livros, apostilas e pesquisas na rede mundial de computadores, internet. Assim, 
em pesquisa realizada na apostila utilizada pelo Professor Francisco Edinaldo, em maio 
de 2012, no curso de Pós-graduação em Gestão de Pessoas, na Faculdade Salesiana Dom 
Bosco, identificou-se alguns conceitos para treinamento, os quais seguem:

Treinamento é melhorar o desenvolvimento profissional do ser humano na sua orga-
nização, e no desempenho das suas funções;

Processo que visa à preparação e ao aperfeiçoamento das habilidades e dos conheci-
mentos dos funcionários de uma organização;

Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que ob-
jetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacio-
nadas diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho 
(MARRAS, 2001) apud (Vasconcelos, 2009).

Analisando os conceitos acima, pode-se perceber que o treinamento melhora e aper-
feiçoa as habilidades técnicas de funcionários e traz um grande retorno profissional para 
as organizações e sociedade.

Segundo Chiavenato (1999) apud (VASCONCELOS, 2009):

O treinamento é um processo cíclico e contínuo composto de quatro 
etapas: diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Então, temos 
que, o treinamento tem a responsabilidade de atingir níveis de desem-
penho estabelecidos pelas organizações através da continuidade de seu 
desenvolvimento.

Após escolhida a metodologia a ser desenvolvida e as técnicas a serem utilizadas, 
contou-se com recursos didáticos que serviram para motivar o grupo para uma reflexão 
e favorecer a memorização dos assuntos apresentados, frisa-se, o Estatuto do Idoso.

Com base em (VASCONCELOS, 2009), adotou-se alguns métodos de treinamento 
para serem utilizados nas palestras aos idosos no CRAS:

Dinâmica em grupo – é uma atividade que conduz a um debate sobre o tema, e neste 
caso em estudo, o Estatuto do Idoso.
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Dramatizações – Os participantes assumem papeis e representam uma situação real, 
proporcionando a reflexão sobre o tema.

Estudo de Caso – os participantes interagem emitindo opiniões sobre como lhe dar 
com um problema exposto, possuindo características quase reais.

Esses treinamentos ajudaram os idosos a identificar situações que podem ser en-
frentadas no dia a dia, principalmente, em casos de desrespeitos aos seus direitos, fato 
muito comum ocorrido contra a população dessa faixa etária. Para manter funcionários 
e os idosos atualizados, garantindo o desenvolvimento dos mesmos é necessário o uso 
de programas de treinamento.

Betim, Okamoto e Silva (2010), sobre o treinamento disseram:

“não basta só treinar, é necessário fazer um levantamento para descobrir 
em quais atividades evidencia-se o uso do treinamento como fonte de me-
lhoria e o mais importante, é necessário fazer uma avaliação para verificar 
a eficácia desses treinamentos.”

Assim fica claro que os treinamentos têm a intenção de fornecer os meios para 
proporcionar não apenas o conhecimento de um conteúdo, mas também a capacidade 
de aprendizagem.

Para as autoras acima, antes de iniciar a coleta de dados é preciso entender o cenário 
da instituição para se criar uma estratégia de investigação a fim de perceber os seguintes 
aspectos: a) recursos humanos disponíveis; b) clima psicológico; c) valores da organização; 
d) objetivos, políticas e estratégias de administração; e) experiências anteriores e resulta-
dos obtidos; f) caracterização da população, envolvendo: dados pessoais, grau de instrução, 
dentre outros. Por ultimo, definir a estratégia de levantamento dos dados (observação, 
entrevista, questionário) (Boog & Boog, 2006 apud Betim, Okamoto e Silva, 2010).

Dessa forma, tem-se o resultado da pesquisa baseado na apresentação do programa de 
treinamento realizado mediante um diagnóstico em função das necessidades identificadas.

2.5 Procedimentos metodológicos

2.5.1 Método de Abordagem

A finalidade do trabalho é fazer com que os idosos absorvam o máximo de informações 
possíveis acerca dos direitos assegurados na Lei Federal nº 10.741, sancionada em 1º de outu-
bro de 2003. Para tanto, a metodologia escolhida para aplicação e melhor obtenção dos resul-
tados pretendidos foi o método dialético, com base em Minayo3, o qual possibilitou um acom-
panhamento para se conhecer melhor a situação dos idosos, mediante palestras e dinâmicas.

2.5.2 Forma de Abordagem

Em razão do quadro de funcionários que atuam no CRAS ser considerado pequeno, 
porém razoável, e dada a quantidade de idosos que participam de atividades e ações 
naquele Centro de Referência, optou-se pela abordagem quanti-qualitativa.

3 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade (2003)
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2.5.3 Natureza das Fontes

As fontes utilizadas para a realização deste trabalho foram a pesquisa de campo e 
a pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo é aquela em que o pesquisador, através 
de questionários, entrevistas, protocolos verbais, observações etc., coleta seus dados, 
indagando os pesquisados no seu meio (PRESTES, 2007, p.27). O local escolhido para 
a pesquisa de campo foi o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, na Ci-
dade Nova I, por se tratar de uma unidade pública estatal da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, responsável pela oferta de Serviços 
Continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social às famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.

Na pesquisa bibliográfica foram utilizadas diversas obras, dentre as quais, citam-se 
artigos e trabalhos acadêmicos, livros e apostilas sobre os temas abordados, bem como 
pesquisas em sites.

2.5.4 População e amostra

Considerando a falta de orientação e de informação e, diante da realidade identificada 
nos idosos, usuários do CRAS, este projeto teve como finalidade munir esses idosos de 
informações sobre os direitos que lhes foram garantidos na Lei nº 10.741/2003 – Estatuto 
do Idoso, assim como na Constituição Federal, na perspectiva de mantê-los orientados e 
com acesso a seus direitos, melhorando sua condição social e, consequentemente, sua qua-
lidade de vida. Para tanto, fez-se necessária o envolvimento de uma equipe multiprofissional 
com condições de esclarecer dúvidas sobre esses direitos, por meio de palestras, reuniões, 
dinâmicas e oficinas promovidas aos idosos frequentadores daquele Centro de Referência, 
num total de 27 (vinte e sete), na segunda quinzena do mês de abril de 2013, e teve a con-
tribuição de profissionais e estagiários de diversas áreas atuantes no CRAS.

2.5.5 Coleta e Análise de Dados

A metodologia utilizada neste trabalho foi mediante realização de palestra com os 
idosos frequentadores daquele Centro de Referência, num total de 27 (vinte e sete), na 
segunda quinzena de abril de 2013, no período da manhã e teve a contribuição de pro-
fissionais e estagiários de diversas áreas.

Os materiais e equipamentos utilizados para a realização da palestra foram: cartilha 
informativa, folders, notebook, projetor de imagens e materiais de expediente, necessá-
rios para melhor transmitir as informações.

A palestra foi realizada com a finalidade de esclarecer aos idosos os direitos que lhes 
são assegurados por Lei, dando-lhes mais dignidade. Na apresentação foram utilizados 
slides contendo assuntos variados sobre a Constituição Federal, assim como da Lei nº 
10.741/2003 – Estatuto do Idoso, dentre os temas abordados constaram: habitação; saú-
de; lazer, cultura e esporte; transportes coletivos; informações jurídicas e sociais; violên-
cia e abandono; e trabalho.

Ao final da apresentação e, com a finalidade de avaliar o desempenho de cada 
participante e o da palestrante, assim como avaliar o grau de entendimento sobre o 



107

assunto abordado, a fim de demonstrar os resultados alcançados, foi realizada uma 
avaliação de satisfação entre os participantes com aplicação de questionário contendo 
dez perguntas fechadas. 

2.6 Análise dos resultados

Dada a necessidade dos idosos absorverem ao máximo de informações possíveis 
acerca dos direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, optou-se pela metodologia de 
palestra, onde se pode obter melhores resultados, possibilitando um acompanhamento 
para conhecer a situação dos idosos, mediante realização de dinâmicas.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos pretendidos com o projeto foram al-
cançados. A palestra foi realizada com a participação de vinte e sete idosos que, em 
sua totalidade, contribuíram respondendo ao questionário de avaliação de satisfação, 
cujos resultados são demonstrados na sequência, onde cada gráfico representa as 
questões elaboradas.

Gráfico 1:  A palestrante demonstrou conhecimento sobre o assunto?

               Fonte: pesquisa aplicada pela autora (2013)

Nota-se que o gráfico 1 mostra que a palestrante demonstrou ótimo desempenho 
na transmissão dos assuntos. Isso é comprovado pela avaliação dos participantes que jul-
garam muito boa sua palestra, cujos dados representaram a quantidade de 22 com nível 
máximo de satisfação (81%) e 5 (19%) avaliaram que a palestrante teve um bom domínio 
do assunto apresentado.

Um fator preocupante identificado na entrevista foi o fato da maioria dos idosos, 67% 
dos entrevistados, não conhecerem o estatuto do idoso, e apenas 33% conhecerem o 
estatuto e, a partir deste trabalho, tornaram-se cidadãos melhores.
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Gráfico 2:  Você se considera mais conhecedor de seus direitos?

                         Fonte: pesquisa aplicada pela autora (2013)

O gráfico 2 representa uma autoavaliação dos participantes, os quais demonstraram 
que se sentem melhor após a palestra e traduziram isso em totais de 16 para ótimo 
(67%) e 9 (33%) para bom, o que nos remete a crer que o objetivo proposto teve resul-
tado excelente.

Gráfico 3: O material usado na palestra ajudou no entendimento do assunto?

                    Fonte: pesquisa aplicada pela autora (2013)

Sobre o material utilizado na palestra, a avaliação mostrou um alto grau de satisfação, 
pois se verificou 19 (70%) para satisfação ótima e 8 (30%) para satisfação boa. Assim, 
percebe-se que, atualmente, a melhor forma de manter o público atento é a apresenta-
ção de dados por meio de projeção.
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Gráfico 4:  As informações recebidas na palestra lhe ajudarão no seu dia a dia?

                             Fonte: pesquisa aplicada pela autora (2013)

Considerando que com a elaboração deste trabalho, buscou-se transmitir o máxi-
mo de informação possível para que diante desses conhecimentos os idosos pudessem 
exercer sua cidadania, nota-se pela avaliação e pelos números do gráfico 4, uma boa 
aceitação das informações que ajudarão os idosos em seu cotidiano. Com isso, tem-se 
que 21 (78%) aproveitarão as informações diariamente, e apenas 6 (22%) disseram que 
não aproveitarão por conta do desrespeitos das outras pessoas.

Gráfico 5:  Após a palestra você se sente uma pessoa melhor?

                            Fonte: pesquisa aplicada pela autora (2013)

Neste gráfico é possível verificar que os participantes, certamente, se sentirão pes-
soas mais esclarecidas, mais exigentes e a sociedade terá idosos mais atuantes e conhe-
cedores de seus direitos.

Tais afirmações foram comprovadas pelos números apresentados após a avaliação.
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CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é a unidade pública estatal 
responsável pela oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência 
social às famílias, grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. A proteção 
Social Básica, prevista na Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS/2004), 
tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de poten-
cialidade para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Seus programas, 
projetos, serviços e benefícios destinam-se à população em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais 
e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 
dentre outras).

O CRAS requer, obrigatoriamente, a previsão de meios de acessibilidade para pesso-
as idosas e com deficiência, e / ou qualquer indivíduo que esteja em situação de vulnera-
bilidade social, viabilizando meios e instrumentos de informação, comunicação e acolhida 
do(a) usuário(a) e seus familiares, inclusive criança e adolescentes. Isto é, a Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS), que é a valorização da cidadania, a importância do 
respeito e da defesa dos direitos sociais, civil e políticos.

As organizações atuais necessitam de profissionais qualificados, incluem-se aí os Cen-
tros de Referências, já que atuam de forma a orientar usuários sobre seus direitos, para 
tanto se faz necessária uma constante atualização desses profissionais sobre a legislação 
que envolve os direitos sociais, as quais se pode mencionar: Constituição Federal de 
1988; Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993; Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS/2004; Política Nacional do Idoso – PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política 
Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/1989; Norma Operacional Básica da 
Assistência Social – NOB SUAS/2005; Leis, Decretos e Portarias do MDS; Fundamentos 
éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho social com e para famílias, seus mem-
bros e indivíduos; Legislações específicas das profissões regulamentadas; Trabalho com 
grupos e redes sociais.

Para a realização da palestra, foi necessária a utilização de técnicas de Treinamento 
e Desenvolvimento, pois como já mencionado, treinamento é um processo contínuo de 
aprendizagem elaborado e planejado por profissionais da área de Recursos Humanos 
e envolve algumas etapas que devem ser seguidas para se obter sucesso, quais sejam: 
identificação do cliente, levantamento das necessidades, diagnósticos, elaboração ou pla-
nejamento, execução e avaliação dos resultados obtidos. 

O alcance do objetivo do trabalho também pode ser mensurado com os números 
apresentados na avaliação dos resultados, onde se pode observar que o grau de satisfa-
ção e interesse entre os participantes foi superior em relação aos que demonstraram 
menor interesse.

As técnicas de Treinamento e Desenvolvimento aplicadas foi fator preponderante na 
coleta de dados que, unida aos esforços da palestrante, a motivação tanto dos funcioná-
rios envolvidos como dos participantes, fizeram com que os objetivos e os resultados 
esperados fossem atingidos.

Portanto, com a divulgação dessas informações, conseguiu-se munir essa classe social 
que, constantemente, vem sendo desrespeitada pela sociedade, tornando-os pessoas co-
nhecedoras de seus direitos e, por consequência, multiplicadores de informações.
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LIDERANÇA: A IMPORTÂNCIA DE UM LÍDER DENTRO DE 
UMA ORGANIZAÇÃO
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rESumo

Este artigo tem por objetivo identificar a importância de um líder dentro de uma organi-
zação. A liderança é um hábito de extrema importância em um indivíduo dentro de uma 
organização. Saber definir metas e atingi-las ao longo do tempo são fatores importantes 
e que cada vez mais as organizações necessitam. A pesquisa foi de caráter descritivo, 
na qual abordou aspectos teóricos referentes ao estudo de teorias sobre liderança e a 
importância da liderança nas empresas e relacioná-la na empresa Way Fitness, estabe-
lecendo o funcionário e a empresa como elementos-chaves para o estudo, onde foram 
aplicados questionários com perguntas fechadas a fim de analisar o papel e perfil do líder 
na empresa. Foi possível concluir que a liderança é um dos principais fatores de sucesso 
de uma empresa, visto que é o líder quem influencia e direciona os colaboradores rumo 
ao objetivo da organização, fazendo deste um objetivo comum entre empresa e funcio-
nário, para a obtenção do sucesso empresarial.

Palavras-chave: Liderança; Empresa; Colaborador; Líder.

ABSTrACT

This article aims to identify the importance of a leader within an organization. Leadership 
is a habit of utmost importance in an individual within an organization. Learn to set 
goals and achieve them over time are important factors that organizations increasingly 
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need. The research was descriptive in nature, in which he discussed issues related to 
the theoretical study of theories about leadership and the importance of leadership 
in business and relate it in the company Way Fitness, establishing the employee and 
the company as key elements for the study, which were applied questionnaires with 
closed questions in order to analyze the role and profile of the leading company. It was 
concluded that leadership is one of the key success factors of a company, which is the 
leader that influences and directs the employees towards the goal of the organization, 
making this a common goal between company and employee, to obtain business success.

Keywords: Leadership; Company; Contributor; Leader.

1. iNTroDuÇÃo

Atualmente as qualidades de liderança são reconhecidas universalmente como um 
elemento-chave em administração. Um bom administrador deve ser por definição, um 
líder. Basicamente, o líder deveria além de servir de exemplo, possuir e, talvez, até mesmo 
personificar as qualidades esperadas ou requeridas em seu grupo de trabalho.

Sem a figura do líder, qualquer organização seria caótica e sem rumos, uma desperdi-
çadora de seus mais preciosos ativos: as habilidades de seus colaboradores. Neste con-
texto, as habilidades, o conhecimento, as destrezas e eficácia passaram a ser desejadas e 
mais requeridas na figura que as organizações denominam líder do século XXI.

A partir desta descoberta, este estudo objetiva conhecer qual a importância de um 
líder dentro da organização, visto que liderança é um tema importante para os gestores 
devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da or-
ganização. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Liderar 
não é uma tarefa simples. Pelo contrário. Liderança exige paciência, disciplina, humildade, 
respeito e compromisso, pois a organização é um ser vivo dotado de colaboradores dos 
mais diferentes tipos.

Este estudo justifica-se diante da necessidade do papel que um líder exerce para uma 
organização, tendo em vista que liderança envolve relação interpessoal. A comunicação é 
indispensável nesse processo, pois através dela o profissional recebe e transfere conhe-
cimentos, organiza seu serviço e passa a traçar objetivos a serem atingidos juntamente 
com sua equipe.

Tanto em pequenas comunidades quanto em grandes agrupamentos sociais, há sempre 
indivíduos que se sobressaem no grupo, influenciando com suas ideias, seus comportamentos 
e atitudes, sendo assim, colocados na condição de líderes. Dessa forma, o líder caracteriza-se 
pela iniciativa e organização, por ser estimulador, comunicador e agente de mudança.

Embora as habilidades pessoais do líder tenham grande importância no processo de 
liderança, outras características também deverão estar presentes: busca constante pelo 
conhecimento e distribuição deste aos liderados, comunicação eficiente, envolvimento, 
credibilidade, alto grau de resolutividade de atividades complexas e ambiguidades para o 
contexto organizacional em que se insere bom relacionamento interpessoal, entre outras.

A liderança é um tema bem discutido atualmente, principalmente dentro das organi-
zações, já que nestas fazem-se e encontram-se líderes de vários tipos e estilos, além de 
características pessoais que os diferem entre si.
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O estudo apresentado se caracteriza como uma pesquisa descritiva, com abordagem 
qualitativa, levantamento bibliográfico, e utilização de questionário para a obtenção da 
coleta dos dados.

Para GIL (2008) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, e atualmente com 
material disponibilizado na Internet.

De acordo com GIL (2008) pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as carac-
terísticas de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está 
na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 
observação sistemática.

Utilizou-se da pesquisa qualitativa, que para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa tra-
balha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenôme-
nos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

2. rEFErÊNCiAL TEÓriCo
2.1 Liderança e seus Conceitos

De acordo com Bergamini (1994, p. 88) o conceito de liderança pode variar de au-
tores e dentro das organizações podem ter alguns significados diferentes, “constata-se 
que a maior parte dos autores conceitua liderança como processo de influência de um 
indivíduo sobre outro indivíduo ou grupo, com vistas à realização de objetivos em uma 
situação dada”. 

O papel primordial de um líder é influenciar os outros para que voluntariamente per-
sigam os objetivos definidos. A liderança é uma parte importante da gestão, pois auxilia 
o indivíduo ou um grupo de indivíduos a identificar suas metas, para então motivá-los e 
ajudá-los na conquista destas metas em prol da organização.

Para Robbins (2005, p. 258) liderança também “diz respeito ao enfrentamento de 
mudanças”, eles direcionam os colaboradores através de uma visão do futuro, depois 
comunicam aos seus colaboradores essa visão, e desta forma inspirando-os a superar os 
obstáculos vindouros.

Portanto, a liderança é essencial em todos os tipos de organização humana, particu-
larmente nas empresas. O administrador necessita conhecer a motivação humana e os 
instrumentos de gestão de pessoas que poderão auxiliar o líder na tomada de decisões 
em relação ao rendimento e valorização dos talentos que integram as equipes de trabalho.

Robbins (2005, p. 258) afirma ainda que “as organizações precisam de liderança forte 
e administração forte para atingir sua eficácia”, visto que, precisa-se de “líderes que de-
safiem o status quo”.

Necessita-se de líderes que criem visões de futuro e sejam capazes de inspirar os 
colaboradores, ou seja, os membros da organização a quererem realizar estas visões. Faz-
-se necessário também que a organização proporcione estrutura organizacional eficiente 
e que as operações sejam bem gerenciadas no dia a dia.

Segundo Chiavenato (2003) a principal ferramenta da gestão de pessoas é o apren-
dizado contínuo que direciona o líder para o aprendizado organizacional, ou seja, é 
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preciso que ele desenvolva a capacidade de promover educação/desenvolvimento com 
serviço de alta qualidade e dar abertura para a transmissão de informação, tanto no 
ambiente interno, quanto no externo, de maneira a permitir a participação dos cola-
boradores na tomada de decisões, atuando como educador, negociador, incentivador 
e coordenador.

A liderança tem um caráter espontâneo, ou seja, a pessoa que lidera o faz por co-
nhecimento do assunto tratado, por experiência ou por características pessoais, como 
confiança ou carisma. E isso é que faz com o que o líder seja seguido. Além do carisma 
para ser um líder, é preciso conhecer o assunto tratado e reunir uma série de qualidades 
definidas por carisma, que fazem com que as pessoas sigam esse líder, como autocontro-
le, entre outros.

Bergamini contribui com esta visão observando que:

É aos líderes que atualmente atribui-se a capacidade de compreender a 
complexidade de um ambiente mais amplo em contínua transformação. De-
les esperam-se recursos pessoais e sensibilidade para que o potencial de 
motivação das pessoas não seja bloqueado na busca da própria excelência. 
Essa competência, quando utilizada com eficácia, dará ao líder a credibilida-
de indispensável para impor-se, sem necessidade do uso de controle ou da 
autoridade formal. (BERGAMINI, 2002, p. 20).

Entende-se que o líder consegue ver o mundo como ele é, e não como cada um 
gostaria que fosse. Seu papel o faz lidar com parâmetros do cotidiano, como fatos e 
números. Nesse ponto, ele age sem ilusões, vê os limites e tem relativa paciência para 
especulações. Um verdadeiro líder sabe quando deve passar liderança para outros que 
tenham melhores condições do que ele para solucionar eventuais problemas. Se ele fizer 
essa passagem, naturalmente a liderança lhe voltará às mãos tão logo aquele problema 
tenha sido resolvido.

Para Chiavenato (2003), “a liderança é necessária em todos os tipos de organização 
humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos”.

O líder sabe exatamente o seu papel na organização e qual a sua contribuição para o 
resultado esperado. Sabe também que contribuir para o desenvolvimento de cada indiví-
duo da sua equipe é contribuir para o sucesso da sua organização e consequentemente, 
para o sucesso de si mesmo.

2.2 A importância da Liderança nas Empresas

Para Ponder (2010) liderança é a habilidade de conseguir a realização das coisas cer-
tas na hora certa, com o auxílio de outras pessoas. Os líderes são pessoas comuns que 
geralmente têm uma posição oficial de responsabilidade.

Qualquer pessoa pode tornar-se um líder, já que o mesmo é requisitado em vários 
momentos e por categorias diferentes que dependem de líderes para fazer o melhor 
trabalho da melhor forma possível como, organizações e funcionários. Os únicos requisi-
tos para se tornar um líder são o desejo e a disposição para desenvolver as habilidades.

Ponder (2010, p. 19) diferencia líder de gerente ao notar que a maioria das pessoas 
troca uma expressão pela outra.
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Um exame mais detalhado, entretanto, mostra que um líder pode ou não se 
destacar na administração, e um gerente pode ou não ser um bom líder. Os 
líderes concentram-se em áreas como identificação de problemas, geren-
ciamento de mudanças nos ambientes interno e externo, estruturação da 
organização e motivação dos grupos para atingir seus objetivos específicos 
por meio de pessoas que são movidas e entusiasmadas por sua visão e 
direção (PONDER 2010, p. 19).

Os líderes e suas equipes de funcionários e colegas motivados implementam sua es-
tratégia usando técnicas gerenciais específicas, como planejamento, organização, solução 
de problemas e comunicação. Já os gerentes

Preocupam-se em ter o trabalho feito da maneira mais eficiente e efetiva. 
Eles sabem que há problemas, identificados por seu líder, e querem encon-
trar soluções, de modo que os projetos e as operações fiquem dentro do 
orçamento e da programação. Embora sejam preocupados com questões 
identificadas anteriormente, os gerentes focam mais nos objetivos a curto 
prazo (PONDER 2010, p. 19).

Os gerentes procuram resolver os problemas encontrados pelos líderes, de forma a 
não ultrapassarem o orçamento que lhes é disponibilizado, ou a gastar o menos possível, 
eles buscam solucionar as pendências de forma rápida, sendo eficientes e eficazes.

Segundo Bergamini (2006, p. 20):

A partir do pós-guerra e seus efeitos no mundo, o homem percebeu-se 
diante do desafio de descobrir, formar ou mesmo forjar líderes eficazes. 
Isso se deu uma vez que, após esse período, recrutamento e o aproveita-
mento da mão-de-obra disponível assumiram dimensões críticas. A partir 
desse momento, as organizações se deram conta de que já não era mais 
possível continuar tentando fazer com que as pessoas trabalhassem em 
ambientes opressivos e passarem a valorizar situações nas quais pudessem 
utilizar ao máximo todo o potencial de seus colaboradores. Assim, perce-
beram a necessidade de ter bons líderes.

Isso se deve a partir do momento em que as organizações perceberam que as pes-
soas são os impulsos mestres para o crescimento das mesmas. Dessa forma passaram 
a estudar uma maneira para “extrair” de seus colaboradores o melhor possível, com 
treinamentos, benefícios e principalmente com líderes que façam com que as pessoas 
estejam engajadas e comprometidas com a empresa.

De acordo com Robbins (2005) o termo confiança significa uma expectativa positiva 
em relação a uma outra pessoa, e quando esta expectativa é confirmada entre liderados 
e líder os primeiros se colocam em vulnerabilidade em razão das ações dele, pois acre-
ditam na sua honestidade.

As organizações e equipes sempre tiveram sucesso e êxito por alguns motivos, 
e dentre eles, sem dúvida nenhuma, é atribuído ao papel que o líder exerce sobre 
os seus liderados norteados as atividades e criando um clima de confiança no am-
biente empresarial.

Um líder pode empregar bem muitas das habilidades gerenciais específicas antes 
mostradas e o gerente pode ser mais eficaz quando pensar como um líder. Há uma ampla 
área que se sobrepõe, onde um líder costuma desempenhar várias funções gerenciais e 
o gerente assume papéis de liderança.
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Logo Ponder (2010) afirma que é interessante imaginar o que o líder e o geren-
te podem realizar se eles se concentrarem nas habilidades específicas necessárias para 
executar seu trabalho melhor. Esse conjunto de habilidades ampliará suas qualificações, 
ajudando-os a se tornarem gerentes melhores, se eles já forem líderes, ou a serem líderes 
melhores, se forem gerentes.

O desenvolvimento de pessoas é atributo do líder é ele que vai propiciar e fazer 
com que o talento das pessoas seja destacado. O líder deve estimular e incentivar que o 
capital intelectual seja explorado em todas as suas nuances e formas, através do estímulo 
a criatividade, oferecendo autonomia aos funcionários, ou seja, dando empowerment 
aos funcionários para que eles possam cada vez mais se sentir motivados e valorizados 
através de seu talento (capital intelectual).

2.3 Teorias sobre Liderança

A liderança nos remete a questões que dizem respeito ao que nos move, pois lideran-
ça está associada a estímulos, incentivos que possam provocar a motivação nas pessoas 
para a realização da missão, da visão e dos objetivos empresariais.

Das teorias da liderança destacam-se três: os traços de personalidade, os estilos de 
liderança e liderança contingencial ou situacional. Vergara (2006) apresenta os traços de 
personalidade em quatro fases de acordo com tabela 1.

Tabela 1: Traços de Personalidade

TrAÇoS DE 
PErSoNALiDADE CArACTErÍSTiCAS

Traços Físicos Aparência Estatura Energia Força física

Traços Intelectuais Adaptabilidade Entusiasmo Autoconfiança QI elevado

Traços Sociais Cooperação Habilidades 
Interpessoais

Habilidades 
Administrativas

-

Traços relacionados 
com as tarefas

Impulso de 
realidade Persistência Iniciativa -

Fonte: Vergara, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo, Atlas, 2006.

Os traços mais importantes são considerados os primários, onde se observa o eleva-
do nível de força de vontade pessoal (motivação), desejo de liderar, a integridade pessoal 
e a autoconfiança. Os traços secundários são classificados como capacidade cognitiva, 
conhecimento dos negócios, carisma, criatividade, originalidade, flexibilidade, adaptabili-
dade e calor humano.

De acordo com Vergara (2006), segundo essa teoria, inevitavelmente essas caracte-
rísticas definiriam quem seria líder ou não, ou seja, para ser um líder a pessoa teria que 
nascer com essas características, caso contrário certamente seria liderado. Isso neces-
sariamente não significa que ele será um bom líder, ou mesmo que sua equipe alcançará 
os objetivos estabelecidos.
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Os modos e a personalidade de uma pessoa não costumam mudar quando esta 
assume um papel de liderança. Isto não significa que grandes líderes não alterem sua 
presença e estilo como líderes, principalmente quando são necessárias mudanças. Por-
tanto, desenvolva seu próprio estilo de liderança com base em seu conjunto de crenças 
e traços de personalidade.

Segundo Vergara (2006), existem três estilos de liderança: o autocrático, o democrático 
e o laissez-faire.

 y Autocrático é aquele que ilustra célebre ditado: “manda quem pode, obedece quem 
tem juízo”.

 y Democrático é aquele que busca a participação. Às vezes, até nos faz crer que só 
temos direitos.

 y Laissez-faire é aquele conhecido na intimidade por deixar rolar.

De acordo com o referido autor, a teoria dos estilos sinaliza-se para a questão das 
situações, ou seja, não tem como seguir um único estilo de liderança, vai depender de 
cada situação que o líder se deparar, ele pode seguir os três estilos e aplicá-los conforme 
a situação encontrada.

Já para Ponder (2010), há cinco direções de liderança, todo líder tem um estilo distin-
to, cada direção apresenta dois extremos entre os quais os líderes precisam determinar 
o equilíbrio certo para si mesmos, com base em sua personalidade e em desafios espe-
cíficos de liderança.

 y Orientação para Democracia ou Autocracia – estas duas orientações englobam qua-
lidades das outras quatro orientações. Os líderes democráticos focam nos seus 
seguidores porque entendem que é importante o bem-estar da sua equipe. Por 
isso, tendem a ser facilmente acessíveis, orientados para relacionamentos e res-
peitam os sentimentos dos outros.

 Os autocratas estão preocupados basicamente com tarefas pelas quais são res-
ponsáveis. Eles acreditam que a chave é se concentrar menos nos funcionários e 
em suas necessidades, e mais nas questões relacionadas ao trabalho. Ao fazer isso, 
eles usam sua posição para prescrever soluções e fazer os outros os seguirem. 
Esse tipo de líder geralmente tem mais funcionários com baixos níveis de satisfa-
ção no emprego que o líder democrático.

 y Orientação para Participação ou Direção – a liderança também pode ser analisada 
em termos do grau de contribuição que o líder obtém de funcionários antes de 
resolver um problema ou tomar uma decisão, onde claramente descentraliza a au-
toridade, utilizam as contribuições e a participação de seus seguidores. Os líderes 
que têm uma orientação para direção decidem o que é preciso ser feito e comu-
nicam isso aos funcionários. Eles podem ou não explicar por que escolhem um 
curso de ação e podem usar técnicas de persuasão para estimular suas diretivas. 
Esses líderes assumem autocraticamente, visto que eles sabem a resposta certa, é 
desnecessário buscar contribuições de seus funcionários.

 Por exemplo, os líderes tendem a ser mais diretivos quando a situação apresenta 
alto grau de incerteza, há pouco tempo disponível e é necessário um aumento da 
produtividade no curto prazo, ou quando eles exercem um alto grau de poder 
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posicional ou organizacional. A liderança diretiva tende a ser mais usada que a 
liderança participativa em situações que mudam lentamente ou onde é necessário 
menor contribuição do funcionário.

 y Orientação para Relacionamentos ou Tarefas – os melhores líderes preocupam-se 
tanto com o relacionamento com pessoas quanto com as tarefas pelas quais são 
responsáveis, porque, em geral, as tarefas são executadas mais efetivamente quan-
do os fatores humanos são considerados. O grau de integração das tarefas e 
relacionamentos varia consideravemente com cada líder; o mix exato depende 
parcialmente da urgência da tarefa, do desempenho no trabalho e da capacidade 
dos funcionários, do clima organizacional e da inclinação natural do líder para uma 
orientação ou para outra. Os líderes que dão prioridade aos relacionamentos 
reconhecem os efeitos de sinergia ao atender o lado humano do trabalho. Isso 
não significa que eles estejam menos preocupados em executar tarefas, mas que 
sabem que a melhor forma de atingir um grande sucesso é assegurar que estejam 
sendo consideradas as necessidades dos funcionários e dos membros da equipe.

 Uma orientação total para tarefas significa que um líder tem em mente, acima de 
tudo, o trabalho que deve ser realizado. Sem buscar a contribuição dos funcio-
nários, os líderes estruturam o trabalho, definem objetivos, alocam recursos e se 
concentram para atingir quotas de produção ou entrega de serviços.

 y Orientação para Consideração ou Iniciação – antes dos líderes tomarem decisões, 
buscam sugestões de funcionários e consideram os efeitos que essas decisões 
terão na equipe. Ao elogiarem abertamente e corrigirem os funcionários em par-
ticular, eles estabelecem um ambiente de trabalho em que as pessoas confiam, 
respeitam e os seguem.

 A iniciação refere-se à capacidade que um líder tem de começar atividades e 
organizar o trabalho. Em consequência, eles focam nas tarefas: a maior parte de 
suas iniciativas diárias ocorre simplesmente para facilitar a realização de objetivos 
relacionados ao trabalho. Uma vez que pode haver sobreposição nessas duas 
orientações, um líder poderia ser tanto altamente respeitoso quanto indicador, e 
ainda ser efetivo.

 y Orientação para Ação ou Inação – líderes orientados para ação assumem responsa-
bilidades de trabalho. Eles se encarregam dessas responsabilidades utilizando os 
princípios de liderança, e percebendo que os funcionários estão interessados em 
atingir os objetivos e monitoram ativamente o desempenho. Os líderes ativos es-
tabelecem e comunicam aos seus funcionários a autoridade, as responsabilidades 
e os parâmetros de trabalhos destes. Tendo o conhecimento do que se espera 
deles e o estímulo para desempenharem bem suas funções, os funcionários ganha-
rão a autonomia que a maioria deles tanto deseja.

Os líderes inativos tendem a reagir a um desafio de trabalho diário depois que al-
guém lhes diz isso, enquanto o líder ativo toma a iniciativa de eliminar os obstáculos 
iminentes. Além do risco que os líderes inativos impõem à capacidade de sua organização 
de atingir objetivos, os próprios líderes arriscam ser percebidos como irrelevantes ou 
ineficazes pelos seus funcionários.

Há várias combinações de estilos de liderança, e dependendo da urgência e da natu-
reza da tarefa, da experiência e das expectativas dos funcionários, e do grau de confiança 



120

e entrosamento no relacionamento dentro do trabalho, a maioria dos líderes adota uma 
abordagem situciacional e usa diferentes estilos em diferentes condições. 

A teoria de estilos sinaliza-nos para a questão das situações. Surge, então, a teoria si-
tuciacional, também conhecida como teoria contingencial.  A teoria contingencial desfoca 
a atenção da figura do líder para o fenômeno da liderança e, nessa relação, vê três pilares 
fundamentais: líder, seguidores e situação (VERGARA, 2006).

Esses pilares são apresentados na teoria como uma relação, ou seja, um pilar está re-
lacionado ao outro, já que não se pode falar em líder sem mencionar liderados, o poder 
está ligado a quem ele é exercido.

Vergara (2006) exemplifica cada pilar. Em relação ao líder, a autoridade formal não o 
define como líder, mas facilita sua liderança. Os seguidores existem pelo simples motivo 
de acreditarem em um líder, através da motivação, da expectativa depositada neste e 
dos interesses. E a situação, onde as pessoas precisam conhecer o cenário ao qual estão 
inseridas e as tarefas a elas designadas.

Ao se analisar a teoria contingencial é possível a percepção de que a liderança é uma 
teia, onde o líder tem que conquistar seus liderados e demonstrar-lhe que fazem parte 
da organização e, portanto, são também responsáveis pelo seu sucesso, de modo que 
devem desenvolver suas tarefas da melhor forma possível.

3. rESuLTADoS
3.1 Caracterização da empresa

O presente estudo foi realizado na empresa Academia Way Fitness, constituída no 
dia 22 de Março de 2010. Com sede na Avenida Epaminondas nº 570, bairro Centro, 
Manaus ‒ Amazonas.

3.2 Análise dos resultados

Para a obtenção dos resultados foi utilizado um questionário estruturado disponibili-
zado aos 11 funcionários da empresa Way Fitness. O questionário continha 20 questões, 
dentre elas sobre a faixa etária do colaborador e sobre o sexo (feminino ou masculino).

Do total de 11 funcionários, 7 são do sexo masculino e 4 do sexo feminino, e o que 
se pode perceber é que a faixa-etária mais expressiva é a que se encontra entre os 26 a 
30 anos com 5 funcionários, entre os 21 a 25 anos temos 4 colaboradores e apenas 1 até 
20 anos e 1 com a idade de 31 a 40 anos.
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Gráfico 1: Estímulo a equipe de trabalho

                         Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

De acordo com a pesquisa, para os 11 entrevistados o superior hierárquico estimula 
o trabalho dos funcionários em equipe, já que 100% destes responderam que sim.

Gráfico 2: Orientações claras e objetivas a respeito do trabalho

                        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Pode-se perceber que para 45% dos colaboradores as orientações que recebem do 
seu superior sobre seu trabalho são claras e objetivas, para 46% estas orientações não 
são tão claras assim e para 9% não são claras.

Segundo Gaudencio (2007) o líder deve comunicar o seu objetivo e deve querer sa-
ber também o que o outro pensa a respeito, se está de acordo ou não, o que ele mudaria 
ou acrescentaria no processo para que o objetivo passe a ser dele também.
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Gráfico 3: Superior receptivo às sugestões de mudança

                    Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Nota-se que a maioria dos entrevistados concorda que seu superior é receptivo às 
sugestões de mudança e opiniões, visto que dos 11 entrevistados 9, ou seja, 82%, mar-
caram o campo de resposta sim, e apenas 2, o que corresponde a 18%, acreditam que 
nem que sim nem que não.

Ouvindo sua equipe, um líder consegue criar um vínculo de relacionamento, tornan-
do mais forte a sua influência. Ouvir é fundamental para que a equipe possa apresentar 
seu ponto de vista, questionar ideias, propor melhorias, dar sugestões, entre outras. Em 
um ambiente de trabalho é possível que ideias inovadoras fluam naturalmente.

Gráfico 4: Você é informado sobre o que o seu superior acha do seu trabalho.

                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Podemos notar que a relação da comunicação entre líder e liderados é considerada 
aceitável, visto que 37% dos entrevistados apontam que quase sempre são comunicados, 
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27% dizem que são informados sempre, e apenas 36% colocam que raramente são co-
municados.

Gráfico 5:  Você confia nas decisões tomadas pelo seu superior

                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Dos 11 entrevistados mais da metade, sendo 55%, confiam nas decisões tomadas pelo 
seu superior imediato, 36% estão indiferentes quanto a confiança e apenas 9% não confiam.

Gráfico 6: Interesse no bem-estar dos funcionários

                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Verifica-se que o bem-estar dos funcionários é um item importante para os gestores 
da empresa, onde 46% dos entrevistados afirmam o interesse dos líderes nesta questão 
afirmando que sim, 36% apontam como quase sempre, e apenas 18% dizem que raramen-
te seus gestores se preocupam com o bem-estar dos funcionários. 
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Gráfico 7: Como você considera seu superior em relação a liderança

                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

A avaliação da liderança foi satisfatória, já que, 55% dos entrevistados consideram 
seu superior como um líder excelente, 18% avaliam como bom e 27% consideram que a 
liderança de seu superior é mais ou menos satisfatória.

Gráfico 8: Quanto aos conhecimentos técnicos

                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Em relação aos conhecimentos técnicos dos superiores a avaliação foi muito boa, 
onde 82% dos entrevistados consideram os conhecimentos técnicos dos seus chefes 
como excelentes, 9% consideram bom e 9% avaliam como mais ou menos satisfatória 
segundo sua percepção.
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Gráfico 9: Reconhecimento do superior

                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

No que diz respeito ao reconhecimento por parte do superior quanto aos bons 
resultados alcançados pelo funcionário, 55% dos entrevistados afirmam que seus resul-
tados são reconhecidos, 36% acreditam que só são reconhecidos às vezes e apenas 9% 
estão insatisfeitos quanto ao reconhecimento, pois acreditam que seus resultados não 
são reconhecidos.

Gráfico 10: Disponibilidade do chefe quando precisa

                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2013

Quanto a disponibilidade do chefe ao ser solicitado 55% dos colaboradores afirmam 
que sim, todas as vezes que ele precisa do auxílio do seu chefe ele está disponível a ajudar, 
e 45% dizem que apenas às vezes o chefe está disponíveis para lhe atender.



126

Gráfico 11: Seu superior apoia sua participação em programas de treinamento

                Fonte: Pesquisa de Campo; 2013

Questionados quanto ao apoio que recebem do seu superior em relação à partici-
pação em programas de treinamento 91% dos funcionários disseram que sim, recebem 
o apoio por parte da chefia para se aperfeiçoarem e apenas 9% assinalaram que às vezes 
recebem esse apoio.

Gráfico 12: Há algum funcionário “protegido” pelo chefe no seu setor

               Fonte: Pesquisa de Campo; 2013

Acerca de se ter algum funcionário protegido pelo chefe no setor que trabalha, a 
maioria dos entrevistados, cerca de 73%, desconhecem esta tal situação, 9% acreditam 
que não e 18% afirmam que sim.
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CoNSiDErAÇÕES FiNAiS

O líder exerce um papel fundamental dentro de qualquer organização. É ele o res-
ponsável por organizar e gerenciar as equipes de trabalho de forma que a mesmas pos-
sam atingir os objetivos e metas. O bom líder precisa trabalhar entusiasticamente, pos-
suir o desejo, motivar as pessoas e, acima de tudo, sentir-se motivado. O verdadeiro líder 
deve focar nos objetivos estratégicos da organização e não apenas no gerenciamento de 
atividades e pessoas.

Todo líder possui um conjunto de qualidades que o permite alcançar seus objetivos. 
O líder precisa ser eficaz e acima de tudo ter equilíbrio, deve saber ouvir e compartilhar 
suas ideias com os outros. Como parte integrante de uma equipe, o líder precisa confiar 
em seus liderados e para isso necessita delegar suas tarefas. Somente exercendo bem o 
papel da delegação que ele conseguirá extrair o máximo das pessoas e desenvolver equi-
pes de alto desempenho. Participação é, portanto, palavra-chave. O líder precisa ajudar 
cada membro da sua equipe a se conhecer para que este encontre o caminho do seu 
desenvolvimento e consequentemente, de toda a equipe.

A era da informação traz uma série de desafios para os líderes atuais. O amplo 
acesso à tecnologia e à informação vem aumentando consideravelmente os padrões de 
qualidade e produtividade. Diante de um cenário como este, o líder tem um papel de 
importância cada vez maior para conduzir as transformações necessárias de modo que 
a organização consiga alcançar os seus objetivos. O líder tem que ser ágil e tratar as 
mudanças como tarefas simples e rotineiras. Nesse contexto, as pessoas assumem um 
papel cada vez maior nas organizações, uma vez que com o conhecimento adquirido, elas 
tornam-se as fontes principais de transformação.

Ser um líder de sucesso hoje exige autoconhecimento. Conhecer suas fraquezas 
e fortalezas é o primeiro passo de um grande líder. O líder deve ser um agente de 
transformações, fonte de referência e inspiração e, acima de tudo, conseguir influenciar 
as pessoas. O líder de sucesso consegue estimular as pessoas a se adaptarem, fazendo 
com que elas consigam se transformar e gerenciar melhor as mudanças, reconhece as 
individualidades de cada indivíduo e procura atender às suas necessidades individuais. O 
líder moderno é um servidor, ele usa o seu poder com sabedoria, e transmite todo o seu 
poder de influência e autoridade sobre seus comandados.
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rESumo

Aprofundar os estudos sobre o Ensino de Ciências na história da cultura ocidental 
exige um trabalho exaustivo e complexo. Para tanto, o referido artigo objetiva apre-
sentar um olhar sobre o Ensino de Ciências em seus diversos contextos históricos, 
evidenciando os períodos que compõem a trajetória do Ensino de Ciências na civi-
lização ocidental, a contextualização no Brasil e na Amazônia. Tais parâmetros que 
alicerçam o desenvolvimento desta reflexão ressaltam a importância do Ensino de 
Ciências para o desenvolvimento de uma educação pautada pela alfabetização cien-
tífica e as contribuições das pesquisas e publicações do Mestrado em Educação em 
Ciências para o Amazonas.

Palavras-chave: Trajetória histórica; Ensino de Ciências; Brasil;  Amazônia

ABSTrACT

In depth studies on the Teaching of Science in the history of Western culture 
requires a complex and comprehensive work. Therefore, this article aims to 
present a glimpse into the Teaching of Science in its various historical contexts, 
highlighting the periods that make up the history of science education in Western 
civilization, contextualization in Brazil and the Amazon. Such parameters that 
underpin the development of this reflection highlight the importance of science 
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education for the development of an education guided by scientific literacy and the 
contributions of the research and publications of the Master in Science Education 
to the Amazon.

Keywords: Historical trajectory; Science Teaching; Brazil; Amazon.

iNTroDuÇÃo

Costuma-se dizer que Ciência é uma forma de pensar que tem por base a observa-
ção, a experimentação e a verificação de dada realidade objetiva. Ela é mais uma maneira 
de olhar e de buscar o entendimento da realidade, basilado por procedimentos que 
perpassem a experiência lógica.

A pluralidade de concepções que atravessam a compreensão conceitual de Ciência 
dificulta qualquer pretensão de construir uma definição ampla que açambarque as inú-
meras nuances que pululam o conceito de Ciência. Sendo assim, seu entendimento não é 
unívoco, mas é plural e intercruza as mais variadas formas de conhecimento.

Conforme se verifica, na história da cultura ocidental demarcar o entendimento do 
saber científico compete um trabalho exaustivo e de complexas nuances. Por isso, pro-
põe-se um olhar sobre o Ensino de Ciências em seus diversos contextos históricos.

Nesse sentido, o referido artigo está organizado em três pontos, a saber: 1) Ciência e 
seu Ensino: trajetória histórica, no qual busca realizar um apanhado sistemático de como 
o Ensino de Ciências percorreu ao longo do decurso de nossa história ocidental; 2) O 
Ensino de Ciências e a Educação no Brasil, onde será apresentado um panorama do En-
sino de Ciências no contexto brasileiro; 3) Trajetória do Ensino de Ciências na Amazônia, 
que evidenciará os meandros da pesquisa e ensino de Ciências na realidade Amazônica.

Assim, o referido artigo objetiva apresentar uma reflexão sistemática acerca do pro-
cesso histórico do Ensino de Ciências, evidenciando seus períodos, sua configuração no 
Brasil e o percurso tracejado na Amazônia.

CiÊNCiA E SEu ENSiNo: TrAJETÓriA HiSTÓriCA

Na história da cultura ocidental demarcar o entendimento do saber científico com-
pete um trabalho exaustivo e de complexo entendimento. Por isso, com o intuito de 
adequar uma melhor compreensão sobre tal perspectiva apresenta-se abaixo um olhar 
sobre o ensino de Ciência em alguns períodos históricos que configuram a trajetória 
histórica ocidental.

Período Antigo

A organização sistemática do conhecimento científico se dá na Grécia. A tran-
sição do pressuposto mítico para um pensamento racionalizado demonstra a ne-
cessidade de uma explicação mais próxima do campo dos fenômenos físicos. Para 
Marques “[...] os gregos inventaram a cultura letrada e as bases do pensamen-
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to científico.” (2002, p. 26). As explicações, neste momento, dão-se no âmbito da 
racionalidade inspirada na natureza. É por esta perspectiva que o conhecimento 
científico irá ser tracejado.

Em Atenas, Platão funda a Academia, a qual torna-se imprescindível em decorrência 
de ser a primeira instituição destinada à investigação do conhecimento. Seu objetivo 
aponta para formação de homens capazes de melhor administrar o Estado, por intermé-
dio do método dialético saem da ignorância e passam a conhecer aquilo que é verdadei-
ro. Segundo Platão (2004, p. 246):

[...] São precisamente estes os efeitos do estudo das ciências [...]: elevam a 
parte mais sublime da alma até a contemplação do mais excelente de todos 
os seres, [...] erguer-se à contemplação do que há de mais luminoso na 
região do material e do visível.
[...] o método dialético é o único que se eleva, destruindo hipóteses, até o 
próprio princípio para estabelecer com solidez as suas conclusões, e que 
realmente afasta, pouco a pouco o olhar da alma da lama grosseira em que 
está mergulhado e o eleva para a região superior [...].

Um dos frequentadores da Academia foi Aristóteles, que após a morte de mestre 
Platão fundou nas proximidades do templo dedicado a Apolo outra escola, o “Liceu”. 
Pelo hábito de ministrar as aulas e conduzir os debates enquanto passeava, a escola 
denominada de perípatos, que em grego significa passeio e seus seguidores peripatéticos. 
Aristóteles vislumbra uma ciência voltada para o campo empírico, pois procura suas cau-
sas fundamentando-se na realidade primeira das coisas, conforme destaca em seu livro 
IV da obra Metafísica (Cf. Aristóteles, 2005).

Em tal período, o Ensino de Ciências está assentado na busca ou identificação de um 
“ser”, onde o conhecimento da realidade se organiza. Há um conhecimento metafísico 
que açambarca as contradições e mudanças típicas do mundo físico. O conhecimento se 
dá do mundo externo para o sujeito. Logo, repousa em um Ensino de Ciências centrado 
na figura do sábio-filósofo que por intermédio da intuição e investigação acerca dos fe-
nômenos naturais se conjecturam teorias explicativas acerca da realidade.

Período medieval

O conhecimento científico medieval desemboca numa pluralidade de pensamento, 
de cultura, de religiões e de línguas. A expansão da Igreja Cristã Católica ao longo do 
Império Romano acentua o conflito de sua doutrina messiânica frente ao saber racional 
grego, principalmente das figuras de Platão e Aristóteles.

É errôneo afirmar que na “Idade das Trevas”, como ficou conhecida a Idade Média, 
a ciência, nesse momento, sofreu uma grande letargia. Muitos pensadores como Boécio, 
Avicena, João Escoto Erígena dedicaram-se exaustivamente ao debate das peculiaridades 
que envolve a Ciência (Cf. PAIVA, 2000).

O Ensino de Ciências no período Medieval vai se caracterizar pelo método da dis-
puta, a qual consistia em apresentar uma tese que seria colocada em discussão tanto 
para ser refutada quanto defendida tendo como parâmetros os argumentos religiosos 
retirados da Bíblia e dos escritos filosóficos.
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[...] uma ideia era considerada uma tese verdadeira ou falsa dependendo da 
força e da qualidade dos argumentos encontrados nos vários autores. [...] 
costuma-se dizer que, na Idade Média, o pensamento estava subordinado 
ao princípio da autoridade, isto é, uma ideia é considerada verdadeira se 
for baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida (Bíblia, Platão, 
Aristóteles, um papa, um santo). (CHAUÍ, 2001, p. 45).

A fundação das escolas monacais de responsabilidade dos mosteiros e a propagação 
das Catedrais como local de oração (fé) e de meditação e estudo (razão) possibilitou a 
produção de conhecimentos e de debates acerca da Ciência, principalmente no que diz 
respeito ao cálculo matemático, astronomia, lógica e arquitetura.

Período moderno

O Ensino de Ciências na modernidade possui bases em Nicolau Copérnico, quando 
direciona o centro do universo da Terra para o Sol. Sendo, assim, um contraponto ao 
relato bíblico. Tal perspectiva é reforçada com Galileu Galilei, o qual é condenado pela 
Igreja. É o heliocentrismo abocanhando o geocentrismo. É a revolução copernicana insti-
gando um enlace mais próximo e de complexa relação do saber científico.

Segundo Demo (2010, p. 26)

O conhecimento científico se consolidou no início da era moderna e com 
ela se confundiu como floração mais marcante, movido em parte pela con-
traposição a tipos dominantes de conhecimento ancorados no argumento 
de autoridade (em especial os teológicos e filosóficos). Foi reação à hipóte-
se divina e transcendental para explicar a realidade, em nome da autoridade 
do argumento que se firma e se sustenta por si mesma. [...] Ao iniciar a 
era moderna, pois não é “argumento”. É autoridade. Queriam liberdade 
de pesquisa e expressão; não se pode pensar bem, a não se em liberdade.

Nesse período, faz-se necessário firmar que a ciência sai do plano intuitivo e passa a morar 
no campo imanente por via da experiência. Com a busca de métodos seguros e o controle da 
experimentação, a ciência ganha espaço e consegue nesta altura, uma espécie de autonomia 
frente a fé. É neste tempo que o empirismo ganha força na Inglaterra. Enquanto, na Europa Con-
tinental, a França de forma mais específica, o pensamento plaina sobre o campo do racionalismo 
é na Inglaterra o empirismo irá se destacar com Bacon, Locke, Berkeley e Hume.

O Ensino de Ciências passa a buscar sua aplicabilidade, onde o valor da Ciência se 
encontra na sua aplicação prática, no uso de sua técnica. Com o decorrer da moderni-
dade, percebe-se que a “ciência pura” é fundida com a técnica, passando a predominar 
a partir deste momento o resultado das aplicações científicas. Acredita-se que a ciência 
pode e deve conhecer tudo. A razão científica torna-se instrumental e utilitarista, onde o 
cientista passa a interferir e a controlar os objetos da natureza e o próprio ser humano.

Período Contemporâneo

Ao assentar a razão como a grande realizadora de feitos e resolução das obscuri-
dades dos contextos sociais, a modernidade configurou-se com promessa não resolvida 
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e, em muito, transformaram-se em mitos. O atual contexto propõe um conhecimento 
tecido em rede. Segundo Osório (2002, p. 88) urge um novo paradigma: 

[...] por mais especializadas que sejam, inscrevem-se no mesmo território 
comum que é o mundo vivido pelos homens, a cultura ambiente. No campo 
específico de cada ciência estabelecem-se as regras de argumentação que 
lhe são próprias segundo os contextos práticos em que funcionam. Mas tais 
regras particulares só adquirem validade e legitimidade ao se vincularem a 
uma mesma forma de argumentação aberta à ampla publicidade crítica e às 
experiências de intersubjetividade que as fecundam.

No atual contexto, o Ensino de Ciências é instigado a experimentar e vivenciar um 
tempo de diversidade, de possibilidade, de abertura, enfim, de situações que escapam aos 
métodos e instrumentos definidos como basiladores do construir ciência. A dimensão 
subjetiva na qual desemboca os parâmetros do conhecimento ganha os contornos da 
relação entre o ser humano e o contexto ao qual está inserido.

Em tal conjuntura, surgiram inúmeros argumentos que buscaram justificar uma pers-
pectiva contextual do Ensino de Ciências. Setores educacionais e o surgimento de pu-
blicações especializadas intensificaram o interesse da inserção do aspecto histórico da 
Ciência junto ao Ensino da mesma. Entre os teóricos encontra-se Matthews que destaca 
haver uma melhoria no Ensino de Ciências, e até mesmo a formação dos professores de 
Ciências, quando a mesma está relacionada ao seu aspecto histórico e filosófico. Diz ele: 
“A história e a filosofia podem dar às idealizações em ciência uma dimensão mais huma-
na e compreensível e podem explicá-las como artefatos dignos de serem apreciados por 
si mesmos” (1993, p. 184).

Nesse panorama contemporâneo há uma ênfase aos atraentes argumentos que 
apoiam “a ideia de que o passado ajuda a compreender o presente” (BIZZO, 1992, p. 28). 
No entanto, tal destaque deve ser refletido para não encontrar respostas dos fenômenos 
científicos contemporâneos num passado histórico que analisa e determina o fenômeno 
no agora. Há aqui inúmeras discussões que evidenciam aspectos positivos e negativos 
da “historização” do Ensino de Ciências, no entanto, um exame mais pormenorizado 
demanda um percurso reflexivo que não contempla o objetivo desse artigo.

Assim, diante de tal cenário compreendido até agora, torna-se relevante orientar essa 
trajetória para a compreensão e contextualização do Ensino de Ciências no Brasil e na 
Amazônia, fato que segue abaixo.

o Ensino de Ciências na Educação no Brasil

A trajetória do Ensino de Ciências no Brasil está atrelada ao contexto sócio, histórico 
e tecnológico no qual a Educação está inserida. O tripé Ciência, Sociedade e Tecnologia 
(CST) salienta a importância do diálogo entre as Ciências respeitando a sociedade na 
qual estão inseridas e a tecnologia que revolucionou o mundo e rompeu paradigmas.

Compreende-se que só é possível dialogar, pesquisar, incentivar a pesquisa em Ci-
ências a partir do processo de conscientização que exige o envolvimento de todos que 
acreditam em uma educação transformadora e que anseiam por uma educação vinculada 
à realidade social, tecnológica e científica.
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Desta forma, a trajetória do Ensino em Ciências no Brasil reportando-nos à década 
de 50 quando é possível reconhecer movimentos que tendem a demonstrar interesse 
pela educação em decorrência do processo de transformação social e política que o país 
começa apresentar. A ênfase dada à época relaciona-se ao contexto no qual se insere 
a Ciência e a tecnologia como marco diferencial e necessário para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural para as nações. O Ensino em Ciências, neste contexto, tem 
sua importância através dos inúmeros movimentos em busca desta transformação socio-
político e cultural. (OLIVEIRA, 1998).

Nos anos 60, o Ensino em Ciências adentra ao contexto da guerra fria, em que se 
destacam os Estados Unidos, na corrida espacial com investimentos em recursos huma-
nos e no campo da Educação. Esta iniciativa transformou o mundo e apresentou um novo 
cenário - o da necessidade da ciência tecnológica nos projetos – que transformaram a 
visão do homem com os investimentos na educação em ciências.

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 inicia seu processo 
de ampliação com a participação no Currículo escolar das Ciências. No entanto, os debates 
sobre a educação pública e popular tornou-se possível a partir da reforma de 64, com o fim 
da ditatura militar. Este processo de transição entre o velho sistema escolar e as reflexões 
para uma nova conjectura educacional teve de acompanhar as mudanças tecnológicas e as 
necessidades da reformar curricular, o que não aconteceu de imediato, pois foi necessitou 
de uma década para que as mudanças na educação brasileira pudessem iniciar o processo 
de transformação e adequação as novas exigências que emergiam nos anos 60.

Segundo Barbosa “o debate entre o velho e o novo fez com que a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, que começou a ser discutida em 1948, só fosse sancionada em 1961, 
ficando em vigor por apenas dez anos”. (2008, p. 56). Neste período são criados pelo 
Ministério da Educação (MEC), em 1963, os Centros de Ciências espalhados em algumas 
capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e Belo Hori-
zonte. Oliveira (1998) descreve que ocorreram mudanças significativas no curso colegial 
ao relatar o aumento da carga horária nas disciplinas vinculadas ao processo de Ensino 
em Ciências: Física, Química e Biologia.

Nos anos 70, o Ensino em Ciências tem influência das tendências comportamen-
talistas. A LDB nº 5692, que foi promulgada em 1971, torna-se o marco referencial nas 
modificações na educação em ciências, “as disciplinas do campo das Ciências Naturais 
revestiram-se de um caráter mais instrumental, dentro do contexto do então 2º grau 
profissionalizante”. (OLIVEIRA, 1998, p. 43), relacionadas às Escolas Técnicas Profissiona-
lizantes enfatizando o ato de educar para um contexto tecnológico profissional a serviço 
do crescimento econômico e político do país.

As discussões sobre a necessidade da redemocratização do Brasil, nos anos 80 e 90, atra-
vés das correntes educativas refletirá significativamente a importância do ensino em Ciências. 
Este processo de redemocratização possibilitou o surgimento de projetos educacionais, con-
cepções e teorias em educação em Ciências, mobilizando, portanto, os centros universitários, 
as Secretarias de Educação e, principalmente, os pesquisadores que enfatizavam a importância 
do Ensino de Ciências. Neste contexto que surgem em 1988 os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) com o intuito de reorganizar o currículo, “[...] do Ensino Médio na área 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, que inclui além da Matemática, as dis-
ciplinas Químicas, Física e Biologia” e o FUNDEF, criado pela Lei 9.424,  “para dar apoio e 
sustentação às políticas públicas voltadas ao ensino fundamental”. (OLIVEIRA, 1998, p. 53).
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Nas duas últimas décadas do século XX ocorreram manifestações em prol de uma 
educação voltada para uma didática que suprisse as necessidades emergentes e constan-
te revisão, adequação e sugestões para um currículo que suscitasse nos alunos o interes-
se pelas Ciências, bem como sua importância no cenário nacional.

Os novos tempos exigem de todos os envolvidos na educação um novo olhar para 
a educação e para o Ensino em Ciências. Este olhar forçar um repensar as práticas e é, 
sem dúvida, um convite para aprofundar a importância em suscitar nos alunos e em nós, 
educadores, o olhar curioso para as Ciências evidenciando as contribuições que o seu 
ensino pode agregar ao desenvolvimento da sociedade na qual estamos inseridos.

Não há dúvida que no atual contexto educacional o perfil do aluno do século XXI 
está atrelado aos instrumentos e ferramentas que a Ciência disponibiliza. Tecnologia e 
ensino em ciências estão interligados numa complexa rede de informação que em muito 
tem contribuído para a Educação de crianças, jovens e adultos.

Criar estratégias educacionais que suscitem nos jovens a importância da Ciência e a 
disposição para encarar a pesquisa como processo de aprendizagem é um dos desafios 
que se apresentam ao Ensino de Ciências. Não dúvida que a produção científica no Brasil 
cresceu significativamente, mas ao considerar o número expressivo da população escolar, 
faz-se necessário que o Ensino em Ciências seja propagado com mais veemência nas di-
versas etapas de formação. Para tal propósito foram criados projetos de incentivos à pes-
quisa para que professores e alunos pudessem despertar mais interesse e envolvimento 
pelo Ensino em Ciências. Dentre as várias propostas pode-se destacar alguns que ajudam 
a enfatizar a importância do Ensino em Ciências nas escolas da Rede Pública e Privada de 
Educação e nas Instituições de Ensino Superior (IES): Ações da Secretaria de Educação 
Básica do Ministério Público3; Programa de Vocação científica (PROVOC)4; Prêmio Jovem 
Cientista5; Cientista do Amanhã (IBEC/UNESCO)6; Bolsa de Iniciação Científica Júnior7; 
FEBRACE8; SBPC Jovem9; Mão na Massa10.

Conforme Fachin-Téran (2011), as diversas contribuições que vem acontecendo em 
eventos científicos em muito contribuíram para este novo olhar da educação de crianças, 
jovens e adultos no Ensino em Ciências, entre eles: Simpósios Nacionais de Ensino de 
Física, desde 1970 (SNEF); Encontro de Pesquisa em Ensino da Física (2002); Encontro 
Nacional de Ensino em Química, desde 1982; Reuniões anuais da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd).

Fachin-Téran (2011) apresenta, ainda, as contribuições das revistas acerca dos traba-
lhos e pesquisas enfatizando a importância do Ensino em Ciências para a alfabetização 
científica: Revista do Ensino de Física; Caderno Catarinense de Ensino de Física; Química 
Nova na Escola; Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências; Revista Areté 
do Mestrado em Educação em Ciência na Amazônia da Universidade do Estado do Ama-
zonas (UEA) e diversas publicações acerca dos estudos e pesquisas de seus mestrandos, 
mestres e doutores.

3 Formação continuada de professores, criação de laboratório entre outros.
4 Programa de Vocação Científica.
5 CNPq, instituída em 1981.
6 Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura.
7 CNPq, criada em 2003.
8 Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.
9 Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica.
10 Implantado em 2001.



Trajetória do Ensino de Ciências na Amazônia na UEA: Contexto Histórico

A trajetória do Ensino em Ciência na Amazônia está relacionada à trajetória da UEA, 
a qual tem intuito de propagar a formação em Nível Superior para os Municípios e a 
necessidade urgente da alfabetização científica.

A UEA ao oferecer cursos objetivando a alfabetização científica, como o Mestrado 
em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, inicia uma trajetória que implicará uma 
mudança de mentalidade e comportamento dos professores diante da exigência e ne-
cessidade em educar para as Ciências. Para tanto, faz-se necessário a devida preparação 
através de subsídios teóricos e práticos, bem como a adequação de instrumentos meto-
dológicos para suprir as lacunas e fragilidades de décadas, de uma didática e prática peda-
gógica que precisa ser transformada e transformadora do cenário no qual está inserido 
o ensino no Amazonas.

Dessa forma, a formação de novos agentes alfabetizados em Ciências deve enfatizar 
a importância das pesquisas e projetos científicos para o desenvolvimento da sociedade, 
evidenciando as contribuições que o fazer científico pode oferecer junto ao cotidiano. 

Para que esta realidade se torne possível fez-se necessário à implantação de Cursos 
de Pós-graduação, como mestrados e doutorados que suprissem esta demanda que ne-
cessita de formação direcionada ao Ensino em Ciências e em especial na Amazônia. A im-
plantação de projetos que pudessem estudar e apontar caminhos para que o fenômeno 
da precariedade da formação científica dos alunos e do despreparo dos professores em 
trabalhar em pesquisa científica fosse revertido.

Vale ressaltar que este campo de pesquisa ainda é escasso, tendo em vista, a defa-
sagem no qual se encontra o Amazonas, diante do cenário brasileiro, com relação aos 
estudos, pesquisas e publicações no Brasil. Nessa conjuntura, a UEA ao criar o Mestrado 
em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia possibilitou o aumento expressivo de 
pesquisadores objetivando contribuir para a difusão da pesquisa científica na Região 
Amazônica, oportunizando ainda, um desdobramento do propósito de educar para a 
Cidadania, Ciências e Tecnologia levando em consideração o contexto geográfico no 
qual está inserida.

Conforme se verifica, a proposta curricular do Programa de Pós-Graduação do mes-
trado tem como objetivo “educar em Ciências na Amazônia, com base nas exigências 
atuais do século XXI, que deve possibilitar a produção de conhecimentos, [...] compro-
misso ético e político, capaz de contribuir com o povo amazônida”. (SILVA; GONZAGA, 
2012, p. 2).

A instalação de tal programa de pós-graduação na Região Amazônica já têm gerado 
seus frutos. Os pesquisadores doutores, mestres e mestrandos através dos projetos, 
pesquisas bibliográficas e publicações tem contribuído para a configuração de um novo 
panorama do Ensino de Ciências na região. Simone Silva e Amarildo Gonzaga (2012, p. 3) 
salientam que o Mestrado acadêmico propõe “[...] subsidiar pesquisas para a produção 
de conhecimento na área e na compreensão do papel das ciências e da escola na forma-
ção para a cidadania no ambiente amazônico”.

Dentro desse contexto, destaca-se, ainda, a importância da Revista Areté de responsa-
bilidade de tal mestrado. A referida revista apresenta publicações desde sua implantação 
em 2008, com 03 publicações em janeiro, julho e dezembro; 2009, com 02 publicações 
em julho e dezembro; 2010, com 01 publicação e 2011, com 1 publicação e diversas pu-
blicações pela editora CRV de Curitiba e pela editora da UEA sobre temas e pesquisas 
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pertinentes aos estudos e trabalhos realizados enfatizando a importância do educar para 
o Ensino de Ciências.

Vale ressaltar, a criação do NEPECIP – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educa-
ção Científica de Parintins, projetada pelo Professor Dr. Amarildo Gonzaga que aprovou 
trabalhos no XX Encontro de Pesquisadores do Norte e Nordeste – EPENN e no VIII 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC.

Outra atividade de destaque é Simpósio de Educação em Ciências na Amazônia (SE-
CAM) que já se encontra na sua 2ª edição e que tem proporcionado aos acadêmicos do 
Mestrado em Educação em Ciências, a comunidade científica, professores e pesquisa-
dores discussões sobre temas pertinentes à Ciência, Sociedade e Tecnologia através de 
palestras com temas direcionados para o Ensino em Ciências no contexto amazônico, 
apresentação de pesquisas e debates.

O Programa do Observatório da Educação (POE)/CAPES criado para “fomentar es-
tudos e pesquisas em ações que visam uma educação estruturante e estratégica” (SE-
GURA, 2012, p.35) e por objetivo “fortalecer o diálogo entre comunidade acadêmica, 
gestores e os diversos atores envolvidos no processo educacional” (IDEM, p. 3) está pro-
porcionando o diálogo interdisciplinar no Ensino em Ciências no contexto amazônico.

Portanto, as leituras e pesquisas realizadas desenvolvidas no Mestrado em Educação 
em Ciências na Amazônia evidenciam a sua importância e sua contribuição com o Ensino 
de Ciências, favorecendo um diálogo com a comunidade escolar e incentivando a pesqui-
sa em Ciências nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino e nas IES no Amazonas.

CoNSiDErAÇÕES

É inegável que o Ensino de Ciências, hoje, faz parte do cotidiano dos cidadãos e pos-
sui uma forte influência nos vários aspectos que configuram a educação contemporânea. 
Os avanços em tal campo e seus problemas suscitam diariamente não somente interesse, 
mas a necessidade de conhecê-la dentro de suas minúcias e desafios.

As breves considerações esboçadas em torno do Ensino de Ciências até aqui desta-
caram dois aspectos. Primeiro, o percurso histórico do Ensino de Ciências revela a neces-
sidade de conhecer e reconhecer os contextos ideológicos e sociais dos períodos que 
compõem o mosaico da civilização ocidental. Segundo, o processo percorrido no Brasil 
e na Amazônia ganha, gradativamente, novas configurações que colocam o Ensino de Ci-
ências como uma necessidade urgente na transformação do cenário educacional vigente.

O Ensino de Ciências deve procurar estabelecer o diálogo entre o fenômeno cientí-
fico e o processo educacional. As causas, os efeitos, as descobertas e as sistematizações 
do fazer científico conduzem o aprender e o significado dos conceitos e revela a função 
da Ciência no cotidiano.

Portanto, a variedade dos contextos e a pluralidade de definições conceituais acerca 
de Ciência sinaliza uma complexidade no que diz respeito a sua compreensão e o seu 
Ensino. Dessa forma, é imprescindível reconhecer a necessidade de ancorar o Ensino de 
Ciências no campo histórico para buscar um entendimento mais claro e possível do que 
se entende por Ciências.
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ESPIRITISMO E CATOLICISMO: 
ENTREVISTA E REFLEXÃO SOBRE O ASSUNTO

Pe. José Francisco Ribeiro de Souza (SDB)1

recebido em 12/06/2012;  Aceito em 20/07/2013

rESumo

Esse estudo apresenta o resultado de uma entrevista com os leigos da Paróquia Santo 
Agostinho, localizada no Bairro da COHAB II – Itaquera. A entrevista foi organizada a 
partir de três blocos, praticamente com as mesmas questões: dois blocos de grupos 
de três pessoas cada e um bloco de quatros pessoas separadas. No primeiro bloco 
as respostas são dos jovens, no segundo dos adultos e no terceiro uma jovem e três 
adultos, juntamente com a resposta do Pároco. Os resultados são demonstrados em 
forma de tabela.

Palavras-chave: Espiritismo; Catolicismo; Entrevista com leigos.

ABSTrACT

This study presents the result of an interview given by the lay people of the St Agostinho 
Parish, precisely in the COHAB II Itaquera neighbourhood, in the city of São Paulo. The 
interview was organized in three question blocks following the same structure each one: 
two of these blocks were composed of three people and one block of four people. In the 
first block the answers come from the youth, while in the second they come from the 
adults, and in the third they come from one young girl and three adults, together with the 
Parish Priest’s answer. The results are demonstrated in a table form.

Keywords: Spiritualism; Catholicism; Laity interview.

1 Possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco (2007). Tem experiência na área de Filosofia. Endereço 
Profissional: Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia. Av. Visconde de Porto Alegre, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020130 
‒ Manaus, AM – Brasil.
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1. iNTroDuÇÃo

A presente reflexão é fruto de uma entrevista que foi elaborada com os leigos da Pa-
róquia Santo Agostinho, localizada no Bairro da COHAB II – Itaquera. Esta entrevista está 
organizada a partir de três blocos, praticamente com as mesmas questões. Dois blocos 
de grupos de três pessoas cada e um bloco de quatros pessoas separadas. No Primeiro 
bloco as respostas são dos jovens, no segundo dos adultos e no terceiro uma jovem e 
três adultos, juntamente com a resposta do Pároco. Em relação aos blocos as respostas 
obedeceram ao senso comum das pessoas entrevistadas.

Ao final, foi elaborado um quadro sinóptico que apontou para as ideias essenciais 
dessa pesquisa.

2. rELAÇÃo ENTrE o CAToLiCiSmo (CriSTiANiSmo) E 
ESPiriTiSmo

A abordagem da temática envolvendo o cristianismo a partir do catolicismo e a re-
lação com o espiritismo requer uma seriedade intelectual e um verdadeiro respeito à 
dimensão religiosa que comporta essa temática. Tanto o catolicismo como o espiritismo 
tem como razão de ser do seguimento, uma decisão de fé e não científica. Neste texto a 
denominação catolicismo será equivalente ao cristianismo para situar melhor a reflexão 
sobre a relação com o espiritismo. 

A abordagem desta questão requer uma clara compreensão de quatro termos funda-
mentais: Espiritismo, Reencarnação, Catolicismo, Ressurreição. A reencarnação está para 
o espiritismo assim como a ressurreição está para o catolicismo. Vejamos o significado 
de cada um desses termos.

I. Espiritismo: é um sistema religioso composto de uma organização social e funda-
mentado numa doutrina cuja expressão é a crença nos Espíritos. Conforme Maria 
Laura, o espiritismo é uma religião lembrada, codificada que aos olhos dos seus 
adeptos é legítima por ter sido transmitida pelos Espíritos e, portanto, não é uma 
criação humana. Para Alan Kardec, na introdução do “Estudo da Doutrina Espírita”, 
concebe o espiritismo como uma das fases do espiritualismo, isto é, a crença na 
existência de Espíritos e em sua comunicação com o mundo visível. “No Espiritis-
mo a comunicação espiritual é evidência. Sensível indiscutível, prova irrefutável da 
existência dos Espíritos. A existência dos Espíritos e sua necessária relação com 
o mundo dos homens são parte de leis que regem o universo” (LAURA; 1993, p. 
26). O espiritismo além da dimensão religiosa comporta-se, na codificação, também 
como uma ciência e uma filosofia pelas implicações científicas, filosóficas e morais 
decorrentes do mesmo. Uma das ideias chaves do espiritismo é a reencarnação. 

II. Catolicismo = cristianismo: é uma religião cuja doutrina fundamenta-se numa 
pessoa concreta, que viveu na história, foi crucificado e deixou um legado a ser 
seguido. Não se trata de uma pessoa qualquer, mas de Jesus Cristo Filho de Deus. 
O ponto alto e fundamento do cristianismo é a fé na ressurreição de Cristo. 

III. reencarnação: “a lei da reencarnação, da necessidade de múltiplas encarnações por 
parte do Espírito, associado à noção de evolução, permite pensar o mundo desigual e 
imperfeito como essencialmente justo. Com ela, a desigualdade transforma-se numa 
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longa caminhada para a realização de igualdade” (LAURA; 1983, p. 41). A reencarnação 
é a possibilidade dada ao espírito de encarna-se de novo em outro corpo visando um 
processo de purificação dos erros cometidos em vidas passadas. As reencarnações 
perdurarão até que o espírito atinja um estado de perfeição a ponto de não precisar 
mais se reencarnar. Vale ressaltar, conforme afirma Blank, que “encontramos concep-
ções reencarnacionistas entre as grandes religiões indianas, no Hinduísmo e no Budis-
mo, na religião de Zaratustra na Antiga Pérsia do séc. VI a.C., e ainda no Maniqueísmo, 
fundado no séc. III a. C., na Mesopotâmia. [...] A crença na reencarnação da alma em 
outro corpo já era formulada no culto dos mistérios de Eleusio e nos cultos órficos 
da Trácia, na séc. VII a.C. (p. 17).

IV. ressurreição: é a passagem da vida terrena para uma vida definitivamente com Deus, 
uma vida nova e purificada. O fundamento da ressurreição encontra-se na ressurrei-
ção de Jesus Cristo.  A ressurreição de Cristo é antes de tudo uma ação de Deus que 
Ressuscita um morto. Da mesma forma, o ser humano será ressuscitado por Deus na 
pessoa de Cristo Jesus.  A ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição do cristão. 
No ato da ressurreição torna-se explícito a gratuidade do amor e do perdão de Deus. 
A ressurreição permite a entrada definitiva no tempo escatológica de Deus.

A própria definição dos termos acima acena para a impossibilidade de conciliar cris-
tianismo e espiritismo, reencarnação e ressurreição. Os pontos aparentemente comuns a 
ambos os termos ou denominação religiosa como vida após a morte, busca de perfeição 
ou purificação esconde na sua forma de compreensão paradoxo insuperável no âmbito 
doutrinal. Para Blank é impossível conciliar reencarnação e ressurreição, ou seja, a doutri-
na cristã e espírita não é conciliável. Não é possível ser cristão e adepto da Reencarnação 
ao mesmo tempo. Porém, o autor considera a opção de aderir a uma quanto à outra 
doutrina uma questão de fé.

Com toda sinceridade, aceitar um fato: a decisão pessoal a favor da re-
encarnação ou de uma ressurreição única e definitiva continua sendo, no 
fundo um ato de fé. [...] A fé cristã insiste com ênfase na convicção de que o 
homem vive uma única vez aqui na terra (BLANK; 1995, p. 9, 15).

O que tem possibilitado que alguém que se diz cristão comungam da doutrina do 
espiritismo sendo capaz reconciliar a crença na ressurreição da reencarnação? Uma re-
flexão profunda acerca desta questão levou Blank a concluir que: o cristianismo não 
soube ou teve dificuldade de apresentar de forma evidente e prática a doutrina cristã 
especialmente no tocante ao tema da ressurreição, da vida após a morte, da existência do 
mal. Tal dificuldade conduziu muitos cristãos a aderir à doutrina da reencarnação.

O autor elenca quatros razões para isso: 1) Razões psicológicas: a doutrina da reencar-
nação parece explicar de forma mais compreensível o destino da pessoa após a morte sem 
recorrer necessariamente a Deus possibilitando a experiência de uma realização sem o 
medo do desconhecido inerente a morte; 2) Razões religiosas: a doutrina da reencarnação 
parece explicar de modo simples o destino enigmático das pessoas - frente ao medo da 
perdição eterna presente equivocadamente na visão cristã, a reencarnação apresenta um 
caminho que foge a noção de um Deus castigador – trata-se de uma esperança possível 
de ser prevista; 3) Razões Teológicas: não aceitação da igualação geral diante de Deus após 
a morte, recusa explicita da existência do purgatório e inferno cuja compreensão muitas 
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vezes fantasiosa apresenta a “salvação” como processo dinâmico e através da doutrina do 
carma parece liberar Deus de sua responsabilidade diante do mal; 4) Razões sociológicas: 
transporta-se para o âmbito religioso a necessidade de obter êxito, característica da mo-
dernidade. Marcada pela mentalidade do sucesso pessoal, muitas pessoas procuram, tam-
bém no campo religioso, obter sucesso sem receber nada de graça.

Ora, todas essas razões revelam um mal estar em muitas pessoas frente à doutrina 
cristã e por falta de compreensão suficientemente clara vão buscar no espiritismo uma 
resposta mais fácil e acessível. Na memória do povo ressoa, ainda, fortemente a ideia 
de um Deus vingador, vigia que vê nos erros humanos um motivo para condenação. Por 
sua vez, a esperança numa vida futura advinda da ressurreição, noção de eternidade, vida 
eterna ficou muito distante da vida quotidiana e prática das pessoas. Revela-se como uma 
esperança incerta, distante e alheia à vida das pessoas. 

Mediante as grandes incógnitas tais como: a origem do mal, a vida após a morte, 
salvação eterna, desigualdades humanas que parece contradizer a perfeição de Deus 
e a possibilidade de uma perdição eterna, o espiritismo apostou na doutrina da reen-
carnação – na lei do carma. A teoria das reencarnações sucessivas como caminho de 
purificação pessoal deposita total confiança na capacidade do indivíduo entendido como 
espírito, dispensa a graça de Deus e libera Deus do Mal (sem, porém, resolver a questão 
da origem do mal devida à impossibilidade de retornar indefinidamente sem recair em 
Deus). Não responde satisfatoriamente em termos sociológicos o aumento demográfico, 
não tem fundamento bíblico e tem uma noção de pessoa fundamentada num dualismo 
platônico já superado em tempos modernos desde São Tomás de Aquino.

Para Blank a doutrina reencarnacionista do carma é incompatível com as verdades 
fundamentais da religião cristã. Embora reconhecendo que a opção pela reencarnação 
ou pela ressurreição seja uma questão de fé é preciso reconhecer que a doutrina cristã 
fundamentada em Cristo Jesus supera em tudo a doutrina da reencarnação, pois não 
deposita total confiança no indivíduo antropologicamente fragmentado entre vidas pas-
sadas e presentes e pelo dualismo radical entre corpo e espírito. 

Segundo Blank, “no centro da Boa nova cristã está a mensagem do Perdão. Com 
Deus, haverá perdão em lugar de retribuição. O homem não dever fazer tudo sozinho” 
(p.5), há, portanto, um lugar para Deus. Trata-se da ação da graça de Deus agindo na 
vida do ser humano, mas deixando a ele a liberdade para acolher ou não a graça. Nesse 
sentido a doutrina “reencarnacionista é contrária a de Cristo, que se fundamenta na gra-
tuidade do amor e do perdão e não no êxito de uma religiosidade pessoal” (idem; p. 53).

O centro da doutrina cristã que se revela como novidade sublime é a Ressurreição 
de Cristo. Conforme o autor, independentemente do ato de fé, sociologicamente é pos-
sível um prova crível na Ressurreição: “na Sexta-Feira da morte de Jesus, a causa dele 
estava terminada, liquidada, fracassada, para todos e para sempre. Então, por que a causa 
de Jesus continuou?... A causa de Jesus continuou porque o próprio Deus tomou a inicia-
tiva, ressuscitando Jesus” (BLANK; 1995, p. 89, 91, 92).

Assim, ressuscitando Jesus, Deus se mostra solidário e confirma tudo o que Ele fez. 
Conforme Blank, ao ressuscitar Jesus, o próprio Deus apresenta a prova irrefutável de 
que ele mesmo ratificou e aprovou o projeto de Jesus. Portanto, a causa de Jesus continua 
apesar de sua morte na cruz. Ainda mais, como Deus ressuscitou Jesus, ressuscitará a cada 
um de nós. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa esperança. “Deus não ressus-
citará apenas a dimensão espiritual da pessoa humana. Deus ressuscitará a pessoa humana 
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integral, com todas as suas dimensões e com toda a sua história! Deus ressuscitará também 
o corpo” (BLANK; 1995, p. 123). A ressurreição de Jesus Cristo e nossa revela, portanto, 
o ato sublime da gratuidade do amor e do perdão de Deus, que bem entendido, supera o 
medo do purgatório, da perdição eterna e nos mergulha no mistério da misericórdia de 
Deus que quer salvar a todos. Essa é a essência da fé cristã professada no catolicismo.

3. QuADro SiNÓPTiCo

Espiritismo Reencarnação
Espiritismo e 
catolicismo 
(cristianismo)

Reencarnação e 
Ressurreição

Tem como 
ideia chave a 
reencarnação. 
Acreditam na 
vida após a morte 
possibilitando que a 
pessoa possa corrigir 
seus erros do 
passado. 
Com a ideia da 
reencarnação o 
espiritismo justifica 
o porquê das 
diferenças entres as 
pessoas.
Variantes: 
Espiritismo de 
Alan Kardec, do 
Candomblé, da 
Umbanda (derivação 
do Candomblé), e 
outros. 

Visa à evolução do 
Espírito através da 
correção de erros 
cometidos na vida 
passada. 
Terminar uma 
missão ainda não 
realizada em vidas 
anteriores. 
Mantém a ordem 
cíclica do mundo, das 
pessoas (trata-se do 
eterno retorno). 
Dá possibilidade 
para que o espírito 
possa atingir a 
purificação plena, 
último estágio onde 
não precisará mais 
se reencarnar.
Nesse sentido, o 
corpo é somente um 
invólucro do espírito.

Ponto comum: É 
possível conciliar, 
pois ambos 
acreditam num 
mesmo Deus e na 
vida após a morte. 
Ponto divergente: 
Não é possível 
conciliar, pois o 
espiritismo prega 
a reencarnação 
e o catolicismo 
(cristianismo) 
acredita na 
ressurreição.
Ponto mal 
resolvido:
Nega-se a 
ressurreição e crer 
professar a fé cristã 
por considerar 
Cristo como 
último estágio de 
purificação e sendo 
o único a conseguir 
tal façanha. Ou ainda: 
duvida-se que Cristo 
tenha ressuscitado. 
Entende-se o ser 
cristão a partir da 
existência de Jesus 
historicamente e não 
da sua paixão, morte 
e ressurreição. 

Crer-se na 
ressurreição por 
causa de Cristo, 
porém, há um ponto 
comum entre ambas: 
a vida após a morte. 
Para muitos, ambos 
os termos têm o 
mesmo significado.
Questão de 
distinção 
divergência:
Reencarnação: 
vida após a morte 
significa voltar em 
outro corpo para 
que o espírito possa 
se purificar. Nega-se 
a ressurreição.
Ressurreição: vida 
após a morte 
significa ressuscitar 
com Cristo Jesus 
para vida eterna. 
Jesus é o único que 
Ressuscitou. Nega-se 
a reencarnação.
Ponto mal 
resolvido:
Ressurreição e 
reencarnação são a 
mesma coisa. 
A ressurreição de 
Cristo corresponde 
ao último estágio de 
reencarnação. 
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4. PiSTAS PASTorAiS DE AÇÃo

A pista está em itálico e em seguida está uma sugestão para a execução da pista.

I. Abordar de forma clara e numa linguagem acessível a temática da Encarnação, morte 
e ressurreição de Cristo durante o ano litúrgico, especialmente, no período da Semana 
Santa e no Tempo Pascal. Isso pode ser realizada através de uma boa preparação 
das celebrações litúrgicas, a começar pela homilia do Padre, de encontro com 
ministro da palavra e da Eucaristia, grupos de oração, equipe de música.

II. Dedicar um tempo na catequese, especialmente, na catequese de crisma e de adultos 
para tratar a temática da ressurreição e qual a sua novidade frente à doutrina espírita 
focalizando a misericórdia de Deus para com a pessoa humana pregada pelo cristianis-
mo. Isso vai pressupor que o catequista esteja preparado para assunto ou que ele 
convide uma pessoa qualificada para abordar esta temática.

III. Aproximar, tanto nas celebrações litúrgicas, na catequese, na homilia, nos grupos de 
orações, nas devoções populares; os temas da ressurreição de Cristo, da Escatologia, da 
vida eterna à realidade em que vivem os fiéis para evitar que a mensagem evangélica 
pregada pela Igreja se constitua numa realidade distante da vida das pessoas. Nesse 
sentido, pode ser interessante criar na paróquia um grupo de pessoas que possam 
acompanhar as pessoas doentes e as famílias daqueles que perderam um ente 
querido para, mediante o sofrimento e a morte, apresentar um mensagem de es-
perança fundada em Deus, mas que se está manifestando concretamente no zelo 
da comunidade de fé pelas pessoas que sofrem. 
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