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EDITORIAL  
(em luto) 

 
Estamos de luto. 

Perdemos nosso grande amigo António de Sousa Pedrosa. 

Estamos realmente tristes. 

Ser humano fantástico dotado dos mais elevados, sublimes e augustos 

sentimentos. Lutou permanentemente por um mundo melhor. 

O mundo perdeu um grande ser humano e nós um grande amigo. 

No próximo número da Revista Cosmos homenagearemos nosso amigo. 

Assinam os seus amigos. 
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NIETZCHE, GEOGRAFIA LIVRE E ENSINO: CONTRA 

A DESTRUIÇÃO PLANEJADA. 
 

 
BARBOSA, Tulio1 

 
 

Resumo: Numa linguagem eivada de críticas procuramos apresentar 
uma forma de narrar a espacialização da vida com os seus atributos 
cotidianos, para isso apoiamo-nos em Friedrich Wilhelm Nietzsche 
(1844-1900) e traçamos transversalidades entre suas ideias e o Ensino 
de Geografia objetivados na construção de teorias e práticas libertárias. 
Centramos o presente trabalho numa narração que busca desconstruir a 
exceção da lógica anticapitalista para sua hegemonização, deste modo, 
frisamos o caminho das questões conceituais e categóricas como 
permanência em crise e, portanto, não aceitamos as imposições 
dogmatizadas do que é o mundo. Nietzsche interpreta o mundo para 
libertar-nos do próprio mundo, logo empenhamos em consorciar suas 
ideias às necessidades de reformulações do Ensino de Geografia para 
produzirmos a liberdade no cotidiano. 
 Palavras-chave: Liberdade, Geografia, Ensino-Aprendizagem, 
Nietzsche. 
 

                                                           
1 Poeta e professor de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Contato: 
tulio@ig.ufu.br. A ideia de Geografia Livre é formulada juntamente com José Roberto Nunes 
de Azevedo. 

mailto:tulio@ig.ufu.br
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Trabalho dedicado ao meu 
amigo António de Sousa 
Pedrosa (um lutador pela 
liberdade). 
 

SOBRE O TRABALHO 
 

O mito de Tântalo não é um mito 
Eu vi um mito e não era Tântalo 

BARBOSA, T. Poema Iludido2 

 
Sou spinoziano e marxista. As leituras de Spinoza e Marx sempre me 

fizeram compreender o mundo de uma forma não convencional e, portanto, a 
leitura de Nietzsche foi o complemento necessário para afirmar-me como 
sujeito desejoso de transformar a realidade. Após a leitura desses filósofos e a 
compreensão mais crítica quanto a minha existência debrucei-me sobre Karl 
Marx e desta maneira o pensamento revolucionário faz parte de toda minha 
existência. Não são incompatíveis Spinoza, Nietzsche e Marx, cada um trouxe 
contribuição fundamental para não acreditarmos no mundo que nos impõe.  

Assim, o presente trabalho é composto por duas partes: a primeira trata 
de problemas originados nas leituras de Nietzsche e como suas questões nos 
afetam no cotidiano, principalmente no processo de ensino-aprendizagem, ou 
seja, evidenciamos perguntas que partem da crítica à estruturação dos valores 
os quais engessam a libertação dos sujeitos via instituição escolar. Na segunda 
parte a Geografia é trabalhada a partir dos conceitos de Nietzsche tendo como 

                                                           
2
 Todos os trechos de poemas apresentados fazem parte do “Poema Iludido” de minha 

autoria. 
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objetivo uma crítica epistemológica e o indicativo de uma possível gnosiologia 
geográfica libertária. 

 
A PRIMEIRA PARTE: NIETZSCHE VISITA-NOS. 
 

O mito dos mitos é o mito que mente 
Eu vi um mito e ele tentou ser sincero 

 
Em 2004 sentado no banco da praça na minha terra natal escutei uma 

afirmação de um grande sujeito shakespeareano: Tantâlo não seria um mito. E 
não seria justamente, como me disse, “por estarem na nossa cara, esfregando 
em nós o tempo todo as suas tragédias”. Esse mesmo amigo, Jofre Barbosa, 
anunciou-me quando garoto a liberdade em Nietzsche ao ver-me sentado na 
nossa casa de fundo repleta de miséria segurando o velho “Niétisque” (era 
assim que eu lia). Corrigiu a minha pronuncia e fez acusações sérias ao filósofo 
e essas mesmas me levaram a devorar suas insistências poéticas em toda 
minha juventude. Jofre, o pintor de parede (é sua profissão), anos mais tarde 
trouxe-me Tântalo novamente e o eterno retorno como verdade para ser 
questionada. Acendeu o cigarro e me fez perceber a inevitabilidade do 
retorno, da mesmice, da falta de novidade, da repetição das horas e da vida. 
Leu-me, como me lembro, um texto de Khalil Gibran e a fumaça do cigarro 
apesar de ser outra ainda era fumaça. 
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UM 
Eu nunca vi uma pedra no escuro 

E ela movimentada me viu 

 
Mesmo ao abrirmos nossos olhos na sua máxima capacidade não 

conseguiremos nada enxergar na mais profunda escuridão. Tentaremos com 
olhos abertos ver qualquer coisa, mas apenas a escuridão será fitada. Nossos 
olhos na escuridão mesmo abertos e prontos para a luz apenas enxergam o 
escuro. E se uma luz for direcionada para nossos olhos, uma luz de farolete, 
que seja, diante de nossos olhos não conseguiremos abri-los e enfrentá-la, 
mesmo diante da luz manteremos nossos olhos fechados. Nossos olhos 
encontram o equilíbrio nas sombras e semiabertos vagueiam protegidos de 
tudo aquilo que possam fechá-los ou abri-los por completo. Perambulamos 
existencialmente em condições sempre desfavoráveis e tentamos a todo custo 
e de diversas formas construirmos nós mesmos, desistimos de nós e voltamo-
nos para os outros, tentamos ser aqueles que nunca seremos e afundados nas 
sombras apenas emergimos de vez em quando para tentarmos olharmos a luz 
e ela nos leva para a escuridão e temerosos de nossos próprios saltos e 
caminhos preferimos, como covardes, as sombras. E são os caminhos contra a 
luz e contra a escuridão, ficamos sóbrios nas sombras e elas são feitas de 
outros, de montanhas intransponíveis que nos agarram e engessam nossa 
concepção de mundo e vivemos como e para os outros. 

Olhamos para os espelhos e esperamos não nos ver. Quando nos vemos 
lançamos maldições e esperamos combinar atributos que não temos para 
serem compensados nos atributos comprados e serão comercializados. Vende-
nos um rosto, um corpo, uma sedução para os outros, fornece-nos elementos 
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para vivermos com o rigor necessário que devemos ter para sermos aceitos 
em sociedade. E ficam nossos olhares para longe e distanciamo-nos de nós e 
nunca mais paramos para pensar naquelas coisas tão simples, dentre tais: 
quem somos? E se existimos de fato? Sobre coisas e lugares, sobre as coisas 
que não voam e nem flutuam num espaço cada vez mais aprisionador. 
Tentamos a liberdade e apenas acenam lenços brancos em busca da paz, mas 
a paz apenas acena de longe em busca da guerra e voltamo-nos para todos os 
atributos indissociáveis de tudo aquilo que vivemos.  

Da janela de nossos apartamentos apenas fitamos as frases nos corpos 
movimentados pelas palavras persuasivas e montados em seus ombros a 
escuridão impeditiva da luz e a sombra faz-se sempre morada. Carregamos 
nossas próprias indivisibilidades e impedimos a corrupção de todos os valores 
necessários para destruir tudo que é feito de humano. Corpos movimentam 
frases: os ditos. Quando questionados: mal-ditos. E se parados: não-ditos. 
Muitas pessoas não podem olhar os corpos em movimentos, justamente por 
estarem movimentando pelas ordens, pelas frases, pela disposição das 
palavras. E dirão alguns que esse movimento existe para o bem de todos e os 
que estão parados fazem-se assim para que outros movimentem o mundo 
para permanecerem como estão. 

 
DOIS 

Eu vi um louco de carne 
E a pedra atirada pairou no ar 

 
Eu vi Nietzsche pela primeira vez quando não pensava em nada, quando 

apenas desejava sobreviver sendo o mais forte possível para ir além das 
imposições materiais, dos argumentos destruidores feitos pela opressão dos 
mais ricos sobre os miseráveis. Eu vi Nietzsche. Sentado no banco de nossa 
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paupérrima casa, abri o livro com certo desencanto e as palavras foram-me 
ligeiras e corri muito para alcançá-las. Segurei cada centímetro de frase, 
costurei cada palavra e formei-me na arte de enganar os verbos, de persuadir 
as escritas e fundamentar-me numa lógica destrutiva. Precisamos destruir o 
mundo. Eram essas palavras que passaram na minha condução existencial, 
deveria o mundo chegar ao seu fim, não poderia existir qualquer esperança e 
se esperança também haveria censura. Depois de anos com a mesma certeza, 
destruí-me e optei pela construção do mundo, pelo mundo pego de surpresa 
contra essa destruição programada. Avancei cronologicamente e na carteira 
do curso de Geografia como estudante fui repreendido por não concordar com 
o posto, como professor universitário enfrento dia após dia as justificativas 
mais aprisionantes para falarem de liberdade.  

Libertar-se é ir além de si e isso somente é possível quando não 
esperamos, conforme Nietzsche (2004), refletirmos sobre a utilidade da 
existência. Não se pode mensurar nossa existência e mais ainda nossa 
utilidade, mas é justamente isso que fazem: fazem-nos de úteis ou mesmo de 
utensílios (NIETZSCHE, 2005), em outras palavras, nos moldam para a utilidade 
programada, para uma destruição planejada de nossa própria existência. 
Tentamos viver e vivemos como consumidores. Apoiamos nossas decisões em 
quantidades e contabilizamos gastos, custos, juros, multas, valores e outros 
que reforçam mais e mais nossa miséria mercantilizada. E no final de tudo isso, 
na morte, o coveiro colocará sobre nossos corpos placas indicando 
consumidores-defuntos. Vamos pensar em tudo aquilo que nunca pensamos e 
isso parece o ponto central de Nietzsche: refletir as palavras não ditas e 
quando ditas retirá-las da censura. 
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TRÊS 

Eu vi a multidão com pedras 
E o louco coberto de medo 
Talvez fosse poucas pedras 

Para muita alma 

 
A luz, a escuridão e a sombra não existem sem a percepção humana. 

Essas nomeações fazem sentido pelo costume, pela prática constante da 
aplicação e se fosse tudo ao contrário o efeito seria o mesmo. As palavras 
podem apoderar-se do mundo e defini-lo, mas não perpetuá-lo, mas não 
trazer a realidade, as palavras apenas são ditas e se repetidas tornam-se 
verdade e com isso todas as coisas serão encaminhadas para a subordinação 
do espírito e Nietzsche (2005) diferencia os que são livres dos subordinados a 
fim de evidenciar a regra: os espíritos subordinados assim o são e 
aparentemente vivem livres, pois não encontram empecilhos para seus 
cotidianos, mas seus cotidianos são eivados de camuflagens, de situações de 
constrangimentos e de falhas para constituírem a liberdade. São espíritos 
livres, conforme  Nietzsche (2005), todos aqueles que pensam de forma 
diferente do esperado, do programado e do aceito, não tem preocupações em 
infringir as normas, os costumes e a tradição. Entendemos que somente é livre 
o espírito que vai além das limitações impositivas do mundo e consegue 
avançar para pensar outro mundo, mas não qualquer mundo, pois a liberdade 
somente existirá num mundo, de fato, liberto. Não se tem outro destino 
quando pensamos na liberdade: ensinar a ser livre, já que somos ensinados à 
programação em conformidade a ordem do dia e as necessidades do mercado, 
da produção, da circulação, do capitalismo. E o que nos ensinaram? Formaram 
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uma humanidade de consumidores e nos ensinaram o consumo. E veneramos 
o consumir como ato religioso, como veneração do outro, como sombra 
possível de se mover entre prateleiras. Aprendemos por nós mesmos o gosto 
do humano que somos de nossa demasia humana e nos esforçamos para 
sermos o mais humano possível: consumidores. Não existe outra humanidade, 
não existe outro destino além das prateleiras. E após aprendermos tudo isso 
de gota em gota na família, na igreja, na escola, na televisão e nas conversas, 
abraços e na solidão por não ser consumidor. Esse mundo não se tem 
liberdade, a única ideologia construída é de fazer-nos crer na liberdade para 
comprarmos e vendermos. 

O niilismo de Nietzsche afeta a religiosidade e avançamos nesse 
significado ao termos a suas formulações céticas quanto aos valores culturais, 
sociais, políticos, econômicos e filosóficos, ou seja, busca em toda sua obra a 
destruição de tudo que está estabelecido, ao mesmo tempo em que procura 
sinalizar e até mesmo criar novos significados existenciais. Seu objetivo é a 
destruição do passado, a constituição histórica do futuro. Nietzsche aponta o 
futuro com novos valores, com uma vontade de transformação de todos os 
valores, voltados para uma vida ativa e não anestesiada por milênios de 
conceitos e categorias aterrorizantes para nosso comportamento, para nosso 
pensamento. Vivifica o poder, mas não se trata do poder vinculado ao 
estabelecido, ao status quo, o poder de transformação para além da 
humanidade atual, do Estado atual e das coisas atuais. Leva-nos sem 
preocupação com as consequências para o futuro e pensamos sempre 
atrelados a tudo que foi construído historicamente, mas o filósofo nos nega e 
faz-nos sujeitos históricos e geográficos, pois podemos espacializar nossa 
história do porvir. Ensina-nos a ganância para um novo poder, mostra-nos um 
novo poder e esse emana, esse sim, direto de nós. Não somos mais 
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constituídos escravos e nem sujeitos neuróticos, não vivemos pela moral 
escravocrata numa roupagem democrática. 

 
QUATRO 

Eu vi um homem de pedra 
Ele pensava que pensava 

Até um ponto em que pensou 

 
Dizem-nos o que é Geografia e saímos por aí repetindo. Afirmam-nos o 

que é a vida e saímos por aí não vivendo, mas apenas repetindo o que nos 
fizeram crer que seja a vida. A Geografia existe como uma parte da vida 
condicionada por palavras: o mundo aí está e estará também adiante. É 
preciso ar nos pulmões para vivermos, mas não precisamos de coisas que nos 
sufoquem. Ar nos pulmões parece tão simples, tão fácil, até não termos 
condições para respirarmos, aí nos colocam em quartos e mecanicamente nos 
fazem viver. Não precisamos de uma Geografia que se alimenta de quartos 
fechados e de pessoas necessitadas das aprovações de uma hierarquia de 
conceitos, temas, categorias. Como apontado um revólver no rosto não 
podemos nos mexer e apenas fazemos os movimentos autorizados por alguém 
e esse alguém nos mostra uma estrada e nos diz que da cerca não passaremos. 

Procuramos distrair quem está com a arma e correr para além da cerca. 
Se acusarem essa narrativa de não científica, apenas acusam e não provam 
nada. A ciência é apenas uma construção e fazê-la deste ou daquele modo 
foram processos históricos voltados para uma maneira de pensarmos. Livrai-
nos da metafísica e da ciência alcoviteira. Se pensássemos de outra forma 
seríamos outros e se a Geografia tivesse como categorias mamão, melancias 
ou bromélias continuaria sendo Geografia, outra, porém Geografia. Nietzsche 
derrama-nos as impossibilidades para avançarmos sobre verdades eternas, 
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mas apresenta-nos a necessidade de promover a liberdade e esse é o ponto, 
talvez sua verdade máxima: libertar-se para libertar. Se isso aparecesse nuns 
discursos metafísicos acusariam de mago, mas surge no corpo da obra e da 
alma do filósofo, isto é, libertar-se precisa ser também físico, precisa ser 
revolucionário, precisa ir além dos comedimentos impositivos engessados e 
dogmatizados por uma elite.  

Traçamos transversalidades entre as ideias de Nietzsche e o Ensino de 
Geografia pela necessidade de teorias e práticas libertárias. Necessidade para 
quem? E desejamos libertar quem? 

 
 

CINCO 
Eu vi apenas o louco 

Tão rouco por pedir pedra 
E deram-lhe pão 

 
Livre por si, em si e somente depois para os outros. Libertar-se significa ir 

ao encontro de si, muitas vezes no afastamento da multidão anunciado por 
Khalil Gibran nas suas palavras poéticas, encontramos a liberdade, outras 
vezes a multidão nos liberta. Não se trata do resgate aristotélico, mas das 
formas, maneiras e funções que encaramos essa doce palavra: liberdade. 
Desejamos todos a liberdade e essa palavra é tema de todas as filosofias, de 
todas as ideologias, todos propagam a liberdade: o capitalismo e o socialismo, 
o nazismo e o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, o partido comunista e o 
partido liberal, o liberalismo e o keynesianismo, os democratas e os ditadores, 
enfim, a palavra liberdade é sempre utilizada por todos e ainda será por muito 
tempo. Libertaram pelas Cruzadas, libertaram pelo aprisionamento dos judeus, 
libertaram pela morte dos palestinos, libertaram pela segregação racial, ou 
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seja, as liberdades sempre são parciais. Libertaram jogando bombas atômicas 
no Japão, libertaram bombardeando o Vietnã, libertaram explodindo as torres 
gêmeas, enfim, construíram desgraças, mortes e medos para libertarem 
alguma coisa, para tornarem livres alguns objetivos e ignorar todos os demais. 

E a liberdade de Nietzsche: a liberdade dionisíaca? Poderíamos libertar-
nos teluricamente? Não. A liberdade em Nietzsche vem da nossa prisão a 
Terra, do nosso compromisso com o mundo, da não abdicação do que 
podemos ver e tocar. A morte de Deus anunciada por Nietzsche é justamente 
a morte da metafísica e a permanente necessidade de ligarmos todos uns aos 
outros sem abandonarmos nossa identidade relacional com o mundo. A dança 
dionisíaca leva-nos ao destino marcado: a liberdade. Ser livre torna-se 
obrigatório, mas não podemos derrubar as prisões construídas histórica e 
socialmente sem delimitarmos as questões sobre nossas múltiplas relações, 
enfim, a liberdade não pode retirar de nós a nossa vida, em outras palavras, 
somente teremos liberdade se não negarmos nossa vida, se partirmos do 
cotidiano e de todos os seus desafios. Tais desafios diários são oportunidades 
para exercitarmos a liberdade. 

[...] a vida, no fundo das coisas, apesar de toda a mudança das 
aparências fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria [...] 
(NIETZSCHE, 2007, p. 52). A ação humana não deve ser compreendida como 
necessariamente otimista, mas como vontade e essa mesma vontade se 
expressa numa naturalização da própria força e a alegria deve ser considerada 
o princípio. Alegrar-se é não contentar-se, mas ir além e esse movimento do 
projetar-se é poderoso, isto é, posso ir além de onde estou, além do que sou e 
fazer coisas necessárias para não represar minha força. A liberdade de 
Nietzsche é a força da compreensão das coisas como são, a aceitação das 
mesmas e a ruptura justamente por entender o aceito. 
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O que vivemos é a repetição de outros. Nossa liberdade, aquela que é 
aceita socialmente, está em repetirmos corretamente a organização 
impositiva, diretiva, hierarquizada da sociedade. Repetir os outros parece o 
correto. Desperdiçamos nossas vidas na construção de experiências e 
significados que devam valer a partir dos outros. O eterno retorno é o inferno, 
trata-se da desgraça anunciada. Repetir dia após dia tudo parece de um vazio 
indescritível e é exatamente isso que fazemos. Outras experiências serão 
possíveis se atentos ao retorno programado realizarmos a desprogramação. 
Somos desde a tenra idade programados para a destruição, não podemos 
existir. Nossa existência será realizada somente com autorização prévia da 
família, da religião, do Estado, da economia, de tudo que nos faz humanos. 
Nossa humanidade é formada, nesses tempos, pela economia, portanto, 
somos humanos “econômicos” e direcionamos toda nossa curta vida para os 
objetivos econômicos. Repetimos tudo e fazemos com que tudo pareça novo, 
mas é apenas uma revigorada de alguns temas e situações. Nada é novo, tudo 
se repete e não se transforma sem a vontade de potencializar-se para além do 
tempo e do espaço. Nada sendo novo somente poderá ter o caráter trágico e 
esse não traz a incompatibilidade da vida com seu sentido, justamente a 
tragédia revela-se como componente da ação. 

Não existe outra vida, essa é a mensagem da liberdade nietzscheana. A 
vida é isso e isso significa pensarmos duramente em como vivemos e 
morremos, em como amamos e odiamos, em como nos levantamos da cama 
para irmos por trinta anos ao trabalho. A vida não seria outra coisa. Essa 
dureza impõe ao sujeito as tragédias como inevitáveis e somente a arte e a 
estética poderão fazê-los sobreviver a toda dureza. 

 
De acordo com o pensamento nietzscheano, para ser 
possível viver é preciso inventar ilusões, máscaras, visões, 
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vestes. Não se trata de decifrar uma vez por todas o mistério 
impenetrável da existência, mas de torná-lo acessível, 
representável, legível. Ele entendeu que os gregos 
transformaram e travestiram o mundo em que viviam e que 
essa foi a forma possível que encontraram para suportarem 
viver. (MACEDO, 2006, p. 127). 
 

Os gregos encontraram na representação de suas próprias dificuldades o 
caminho de sua civilização e buscaram as suas promoções enquanto povo no 
enfrentamento de tudo que não fosse possível para fazê-los senhores de si, 
essa mensagem continuou na história pelo movimento bélico, pelas aspirações 
dos reis, dos comandantes, de todos aqueles desejosos do triunfo. E foram 
vitoriosos os que negaram a humanidade, todos aqueles que não inspirados 
pela vida foram ganhadores. E os gregos foram representando o mundo até 
que ele fosse representado de uma forma única e tudo aquilo que não 
promovesse esse povo não serviria para nada. De repente, todos mentem e 
coletivamente inventaram um país e depois tudo aquilo que pertence ao 
mesmo. Criaram as crenças relativas e absolutas, porém sempre crenças e 
impediram os seus e os outros de pensarem fora dessas crenças: A salvação 
reside na manutenção da crença. E volto-me para a coisa não fechada, para 
aquele momento de inventários insossos das palavras consoladoras da 
verdade: acredite no que aí está. Teimo e volto-me para  ansiedade das 
crenças e busco tudo aquilo que fortalece as minhas convicções. Livres 
somente serão quando não houver mais moral, mais coisas que impeçam a 
libertação de si mesmo. E se antikantiano suprimisse tudo faria efeito, porém 
não basta negar o moralismo desse, faz-se necessário constituir a liberdade 
em outras bases. O caminho foi dado: não ao kantismo e ao romantismo.  
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A alma não pode apoderar-se do corpo se esse movimenta-se na 
inexatidão de seu caminho, o corpo não segura a alma, apenas o passado o 
faz. E o passado, como explicou Nietzsche na Genealogia da Moral, não é 
inocente. Isso significa que a liberdade apenas existirá pela responsabilidade 
de construirmos um presente comprometido com o futuro. O passado pesa o 
presente. O passado não passa e nesse ponto preciso instaurar uma questão: 
quem condenou-nos ao eterno passado? 

 
SEIS 

 
Eu vi pendurarem a placa em  Auschwitz 

Eu vi como o trabalho liberta os tiranos 
 

Nesse ponto do trabalho busco compreender nossas crenças pela 
descrença de Nietzsche, isso significa que o filósofo aponta para uma 
inexatidão das certezas humanas e mais ainda da própria ciência. Tudo que é 
revelado pode ser revelado e o oculto? O oculto não aparece e se isso for 
feito, se aparecesse no meio da multidão todo segredo que oculto era esse 
deverá ser fragmentado e desmembrado de tal forma que as pessoas passem 
a duvidar da própria revelação. 

É esse ponto do trabalho que imprimo a Geografia: como acreditar nessa 
ciência? Quem garante a garantia de acreditar no que essa ciência me 
imprime? Passo a descuidar da ciência como dogma e atrevo a pensá-la como 
porosidade, como enunciado tingido de perigos e suas categorias analíticas 
como distantes das reais necessidades. E quais as reais necessidades? O prato 
de comida com feijão e carne, o pai com o filho na sua casa sem medo de 
serem despejados, a mãe com os olhos atentos na brincadeira da criança sem 
ter que pegar ônibus e mais ônibus para deixar o filho na creche e depois ir 
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trabalhar e ver o filho de vez em vez apenas por ter que sustentar-se e 
sustentar a criança. A Geografia trata de tudo, menos do necessário. E quando 
algum desses loucos tenta falar sobre isso os outros que não são loucos 
apenas sorriem com os deboches necessários para frear a loucura. 

Ensinar Geografia por meio da leitura de Nietzsche é promover uma 
nova concepção de compreensão das múltiplas relações espacializadas 
realizadas cotidianamente. 

O maior valor e prática que foi deixado por Nietzsche é a liberdade. 
Ensinar Geografia significa compartilhar uma nova espacialidade apresentada 
pela construção do sujeito livre. Ser livre é libertar-se. Essa liberdade virá 
quando não for mais ensinado que a prisão é a regra, a nova regra, portanto, a 
nova prisão, seria a liberdade. Nietzsche no “Crepúsculo dos Ídolos” sinalizou a 
liberdade como fundamento, mas também ressaltou que essa conquista leva a 
outros aprisionamentos, portanto, a liberdade somente será possível com a 
constância da mesma. Lutar permanentemente pela liberdade, não 
interromper nunca a luta pela liberdade e fazer-se sempre livre. 

 
A SEGUNDA PARTE: NIETZSCHE NA GEOGRAFIA. 

 
 

Os tiranos devoram carnes de seus próprios filhos 
As carnes devoram os tiranos de seus próprios filhos 

 
Penso que uma leitura fragmentada de Nietzsche causa prejuízos graves 

à compreensão de toda sua filosofia, assim, é fundamental ter em mente que 
o filósofo destruiu todos os valores presentes no seu tempo e que ainda são 
muitos desses caros para nossa civilização. Ao mesmo tempo em que 
promoveu a crítica também saboreou os banquetes da tradição e fez com que 
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a História da civilização fosse recontada e reorganizada sobre novos valores. 
Destituiu a verdade das realidades construídas por imposições. Valorizou a 
guerra, o conflito e as lutas para alcançar a verdade. Não estimulou a violência 
como alguns péssimos leitores consideram, estimulou todos para alcançarem a 
verdade. Não foi em vão todo sua admiração por Spinoza apresentada em 
carta para Franz Overbeck: 

 
Sils-Maria, 30 de julho de 1881. 
Estou inteiramente espantado, inteiramente encantado! 
Tenho um precursor e que precursor! Eu não conhecia 
quase nada de Espinosa; que eu agora ansiasse por ele foi 
uma “ação do instinto”. Não só, que sua tendência geral seja 
idêntica à minha — fazer do conhecimento o afeto mais 
potente — em cinco pontos capitais de sua doutrina eu me 
reencontro, este pensador, o mais fora da norma e o mais 
solitário, me é o mais próximo justamente nestas coisas: ele 
nega o livre-arbítrio —; os fins —; a ordem moral do 
mundo —; o não-egoísmo —; o mal —; se certamente 
também as diferenças são enormes, isso se deve mais à 
diversidade de época, de cultura, de ciência. In summa: 
minha solidão, que, como sobre montes muito altos, com 
freqüência provocou-me falta de ar e fez-me o sangue 
refluir, é ao menos agora uma dualidão. — Maravilhoso! 
Aliás, meu estado de saúde de forma alguma corresponde às 
minhas esperanças. Tempo excepcional também aqui! 
Eterna variação das condições atmosféricas! — isso me leva 
ainda a deixar a Europa! Preciso ter céu limpo durante 
meses, senão eu não consigo avançar. Já 6 acessos graves, 
com duração de dois a três dias!! — Afetuosamente Seu 
amigo. (SANTIAGO, 2007, p. 136 <grifo nosso>). 



Revista Cosmos - ISSN – 1679-0650 
______________________________________________________________________ 

 
 

 
BARBOSA, T. Revista Cosmos, v. 7, n. 3, p. 10-31, 2014. 

   
26 

 

 
Essa identificação de Nietzsche com Spinoza e seus apontamentos 

quanto ao que mais admira no filósofo holandês pode causar estranheza para 
o leitor mais desatento ou preocupado com a moralidade judaico-cristã via 
instituições religiosas, pois Nietzsche salienta a ineficácia da inércia diante dos 
acontecimentos do mundo, apenas o desprezo por tudo que parece certo 
poderá nos levar para outros caminhos, com isso Nietzsche não deseja o mal 
ou a destruição física de tudo, apenas promove críticas duras ao que vivia e 
agora ao que vivemos. Essa demolição é fundamental para repensarmos como 
as coisas estão e como são ensinados, quais valores fomentamos na formação 
da humanidade e como esses podem surpreender-nos com coisas positivas oi 
negativas? 

A Geografia apresenta o mundo para os alunos. “Olhem crianças o globo 
terrestre”. E de repente o mundo constitui-se como verdade, aquela bola azul 
solta no espaço é o mundo e os alunos olham para o mundo ora com 
contentamento ora com desprezo. Os livros didáticos também saltam aos 
olhos dos alunos e trazem o mundo: rios, lagos, pontes, florestas e tudo mais 
que precisam apresentar para que aquele sujeito sentado imóvel na cadeira 
possa aprender. E ele olha o mundo com ávida vontade de fazer parte do 
mundo, mas não faz, pelo menos naquele mundo desenhado pelo livro 
didático e pelo professor crente nessa publicação. E o aluno olha tudo aquilo 
com o assombro de Adão diante do espiro de Deus e tudo é feito num piscar 
de olhos e num estalo de dedos. O aluno sente o espírito de aquelas verdades 
tomarem formas e num lance mágico tudo faz sentido, ao mesmo tempo em 
que nada faz sentido e esses sentidos não-sentidos passam a operar na vida do 
sujeito.  

Meu conceito de liberdade. - O valor de uma coisa não está 
às vezes naquilo que se alcança com ela, mas naquilo que 



Revista Cosmos - ISSN – 1679-0650 
______________________________________________________________________ 

 
 

 
BARBOSA, T. Revista Cosmos, v. 7, n. 3, p. 10-31, 2014. 

   
27 

 

por ela se paga – no que ela nos custa. Dou um exemplo. As 
instituições liberais deixam de ser liberais tão logo são 
alcançadas; mais tarde, não há piores e mais radicais 
danificadores da liberdade do que instituições liberais. Sabe-
se, até, o que elas conseguem: minam a vontade de 
potência, são a nivelação de montanha e vale transformada 
em moral, tornam pequeno, covarde e guloso – com elas 
triunfa toda vez o animal de rebanho. Liberalismo: dito em 
alemão, animalização em rebanho...Essas mesmas 
instituições, enquanto ainda são combatidas, produzem 
efeitos inteiramente outros; propiciam de fato, então, a 
liberdade, de uma maneira poderosa, Vista com mais 
precisão, é a guerra que produz esses efeitos, a guerra por 
instituições liberais, que como a guerra, faz perdurar os 
instintos iliberais. E a guerra educa para a liberdade. Pois o 
que é liberdade? Ter a vontade de responsabilidade própria. 
Manter firme a distância que nos separa. Tornar-se 
indiferente a cansaço, dureza, privação e mesmo à vida. 
Estar pronto a sacrificar à sua causa seres humanos, sem 
excluir a si próprio. Liberdade significa que os instintos viris, 
que se alegram com a guerra e a vitória, têm domínio sobre 
os outros instintos, por exemplo, sobre o da “felicidade”. O 
homem que se tornou livre, e ainda mais o espírito que se 
tornou livre, calca sob os pés a desprezível espécie de bem 
estar com que sonham merceeiros, cristãos, vacas, 
mulheres, ingleses e outros democratas. O homem livre é 
um guerreiro. (NIETZSCHE, 1974, p. 348-349). 

 
Assusta aos desavisados as palavras fortes e determinadas de Nietzsche, 

mas ele disse tudo isso no sentido espiritual, para oportunizar os sujeitos 
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voltarem-se contra si próprios e refletirem suas condições de vida. Nietzsche 
no “Crepúsculo dos Ídolos” apresenta a liberdade como vontade, como 
necessidade daqueles que almejam outro mundo, sinaliza um conjunto de 
pessoas que estão sendo limitadas pelas convenções sociais, morais e 
materiais. Apresenta a liberdade possível apenas pela guerra. 

Essa relação com o ensino de Geografia: liberdade e ação. É importante 
por não fazer do aluno um sujeito imóvel. Ao mencionar Roma em vários de 
seus escritos Nietzsche fomenta a liberdade como ação, não julga a História de 
Roma pelos seus atributos culturais por constituírem-se junto com Atenas os 
pilares da nossa civilização, mas como Roma foi capaz de deixar de ser uma 
simples vila para tornar-se um império. Esse movimento de espacialização de 
uma civilização parece interessante para pensarmos a Geografia e como a 
mesma é ensinada, isto é, ensinar Geografia por Nietzsche leva os sujeitos a 
refletirem suas próprias movimentações no espaço, sobre suas próprias 
condições e modos de vida espacializados. “Ter a vontade de responsabilidade 
própria”. Isso significa que a organização de todas as vidas depende das ações 
de todos, das brigas e lutas empreendidas para conseguirem promover novos 
valores e ações para outro mundo. Nietzsche descreve a guerra, mas luta pela 
paz. Toda a sua obra é um tratado para que o ser humano não fique dominado 
por nenhum tipo de força que os impeça de serem tão forte quanto ou mais. 

A Geografia trata de espaço. A Geografia ensina sobre as diversas 
espacializações. Nietzsche salientou a importância de uma sociedade 
hierarquizada por meio de seres humanos mais capazes, opomo-nos a isso e 
pensamos que essa hierarquização promovida por Nietzsche pode ser visto na 
nossa sociedade pela espacialização de coisas e pessoas em conformidade as 
suas condições materiais e ao lócus que está inserido na lógica capitalista nos 
meios de produção, venda e circulação. Nietzsche sublinhou a hierarquia como 
condição de elevação de uma sociedade, ao mesmo tempo em que promove a 
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liberdade, isto é, essa aparente contradição pode ser compreendida, em todo 
conjunto de sua obra, como a hierarquia para ser superada sempre, como se a 
hierarquia do filósofo fosse apenas para ser posta a prova por homens e 
mulheres capazes de superarem tudo que está estabelecido. A hierarquia em 
Nietzsche é uma farsa, usa desses argumentos para chegar a liberdade, sua 
não ortodoxia filosófica impede alguns de compreenderem o caminho total 
para a liberdade. Nietzsche ensina a liberdade como superação contínua. 
Ensinar Geografia, portanto, é fazer com que as limitações às espacializações 
hierarquizadas sejam retiradas e fomentem nos sujeitos a plena liberdade para 
construção de novas espacialidades. 

Nietzsche nos evidencia que as categorias geográficas não podem 
suspender o mundo numa proeza avassaladora de cientificidade e, portanto, 
de agrupamento do que precisa ser ensinado, em outras palavras, ensinar 
Geografia pela leitura do filósofo nos permite duvidar das próprias cercanias 
das categorias e ampliarmos as mesmas. Uma questão antiga que me 
incomoda muito é o que faz a Geografia ser Geografia? Será que apenas as 
categorias bastam para definir essa ciência? Ou seria mais interessante ter as 
categorias como elementos para serem superados? 

Nietzsche sinaliza a ciência como perigosa, como uma instituição que 
pode afetar diretamente a construção de um mundo melhor por meio de 
pessoas melhores, ele duvida e essa dúvida precisa chegar até a geografia 
escolar, até a formação de professores de Geografia, enfim, até a própria 
Geografia. 

Vivemos uma sociedade das certezas. Tudo é certo. Nada pode ser 
duvidado, nada pode ser criticado, principalmente na escola, como apontou 
Althusser, por ser um aparelho ideológico a serviço permanente das classes 
dominantes. A Geografia é uma ciência e, portanto, ensiná-la significa 
promover certezas e retirar qualquer possibilidade de dúvidas dos alunos, em 
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outros termos, a Geografia ensina uma verdade sobre o mundo e essa passa a 
ser parte da compreensão da realidade do mundo pelos alunos, mas não seria 
o caso, por meio de Nietzsche, de ensinar a dúvida, a incerteza e a 
inconstância da própria ciência geográfica. 

Marc Bloch em 1941 enquanto prisioneiro pelos nazistas escreveu 
“Apologia da História” e nessa obra na sua introdução ele apresenta aos 
leitores uma dúvida formulada por uma criança, seu filho: “ ‘Papai, então me 
explica para que serve a história’. Assim um garoto, de quem gosto muito, 
interrogava há poucos anos um pai historiador”. (2001, p. 41). 

Essa questão levantada pelo seu filho motivou a escrever o livro uma 
espécie, segundo Bloch, de prestação de contas do historiador. Bloch no seu 
livro assegura a necessidade da compreensão do passado sem esquecer jamais 
do presente, sem ausentar-se da responsabilidade do mundo. Essa questão de 
Bloch trouxe uma série de dúvidas para pensar o papel do historiador, mas 
também o papel das ciências humanas e no nosso caso da Geografia. Para que 
serviria a Geografia? Aquela questão do filho de Bloch merece ser pensada 
com grande admiração, pois ela foi formulada e respondida em um momento 
crucial da história da humanidade: a Segunda Grande Guerra Mundial. A 
resposta foi dada numa sela e o escritor sabia que poderia morrer pelas mãos 
dos seus inimigos. A questão de Bloch também nos remete a Nietzsche: para 
que serve as coisas científicas em tempos de paz? E em tempos de guerras? 
Nietzsche sublinha: vivemos sempre em guerra. 

Para que serve ensinar Geografia, hein!? Para que serve papai? Para que 
serve abrir o livro e ver o Ártico em toda sua dimensão?  

(fim do primeiro bloco de apontamentos – esse trabalho terá seu segundo 
bloco publicado no próximo número da revista). 
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Resumo: A agricultura moderna brasileira é decorrente de sua formação 
territorial que reforçou as desigualdades sociais e intensificou a riqueza 
nas mãos de uma classe social. Não é por coincidência que determinados 
grupos econômicos historicamente detenham a maior parte da riqueza 
nacional, sendo produto ações políticas do país: uma revolução “vinda 
dos de cima” 
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INTRODUÇÃO 
 

O campo brasileiro é marcado por transformações significativas nas 
décadas de 1960-1970, com investimento em pacotes tecnológicos e por 
linhas de crédito concedido pelo estado para o campo. Este trabalho tem 
como objetivo discutir o processo de modernização na estrutura fundiária 
brasileira a partir de um resgate histórico. Através da revisão da literatura é 
possível evidenciar o processo histórico de ocupação do território bem como o 
processo da estrutura fundiária, abordando o conceito de modernização 
conservadora resgatando as ações do estado para a formação territorial.  

A primeira análise demonstra que a concentração fundiária é resultado 
direto do processo histórico, e que o resgate do conceito de modernização 
conservadora na literatura brasileira tem como bases estudos realizadoS por 
Barrington Moore Jr. (1967), que se dedicou a analisar o início do capitalismo 
na Alemanha e no Japão, observando algumas características em comum com 
os dois países: há introdução de uma nova relação econômica, mas os agentes 
não se modificam. Os grandes proprietários de terras permanecem com o 
poder político e econômico, e se intensificam as relações de poder por esse 
grupo. Essa ação ficou conhecida no país como modernização conservadora, 
uma vez que há uma mudança nas relações econômicas, mas não há uma 
ruptura com a classe dominante, muito menos o desenvolvimento econômico 
e social de outros grupos. 

O processo histórico de ocupação territorial brasileiro é marcado por um 
pequeno grupo que detinha os meios de produção e consequentemente as 
terras. Inicialmente as terras eram concedidas pela Coroa Portuguesa apenas 
às pessoas que possuíssem meios de cultivá-la em escala comercial. Com o 
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passar dos anos formou-se uma elite agrária no Brasil, muito marcada pela 
cafeicultura paulista, que exportava toda a sua produção, e baseava em um 
regime escravagista. Com a ruptura desse sistema e a Lei de terras de 1850, os 
fazendeiros intensificaram a produção voltada para o mercado externo, mais 
uma vez com o auxilio do Estado. 

A elite agrária no Brasil pouco se modificou, e as políticas para o 
desenvolvimento do país se mostraram sempre ligadas a esses interesses. Com 
a preocupação por parte do Estado para a interiorização da ocupação do Brasil 
e o processo de modernização, a indústria nascente e a agricultura se uniram. 
Esse processo ficou conhecido por modernização agrícola que segundo 
Graziano da Silva (1999, p. 90): 

E, agora a agricultura passa a operar como se fosse ela 
mesma a indústria de um ramo qualquer de produção: ela 
não apenas compra a força de trabalho e os insumos que 
necessita de certas indústrias como também vende seus 
produtos, os quais se converteram, em sua grande maioria, 
em matérias-primas para outras indústrias.  

 
Assim sendo a agricultura e as indústrias ficam diretamente ligadas, 

fortalecendo a economia e principalmente intensificando as forças do setor 
agroindustrial. Essa modernização da agricultura foi eleita pelo Estado como 
um setor estratégico para a modernização do país, sendo apontado por vezes 
como sucesso apenas do setor agroindustrial, mas que é fruto direto das 
políticas de intervenção do Estado que privilegiou um setor econômico e por 
consequência uma fração de classe específica que detinha (e detém) os meios 
de produção.  
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CONTEXTO HISTÓRICO DA CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA 
 

O Brasil historicamente é marcado pela exploração econômica 
fortemente ligada à agricultura. A exploração do Pau-Brasil em meados de 
1530 é o início de uma relação de dependência econômica, que transferia os 
lucros obtidos com os recursos naturais brasileiros, para a metrópole Portugal. 
Essa exploração foi marcada por uma parcela de uma classe social que 
realizava essa exploração. Com o período do cultivo de cana-de-açúcar, a 
exploração das terras permanece concentrada sob o poder de uma elite que 
utilizava as terras do Brasil. Os lucros eram revertidos para Portugal ou ficavam 
concentrados nas mãos dos donos de engenho de cana-de-açúcar. 

A distribuição de terras feitas por Portugal, através das capitanias 
hereditárias, que eram feitas por cartas de doação, sendo inalienáveis, porém 
transmissíveis por herança ao filho mais velho, concentrando as terras nas 
mãos de um pequeno grupo da nobreza portuguesa. Como as capitanias eram 
um direito de uso da terra e não de posse, havia a possibilidade de conceder 
esse direito através de sesmaria: 

 As cartas de doação eram seguidas das cartas de forais, que 

especificavam os direitos, foros, tributos e coisas que 

pagariam ao rei e ao capitão hereditário e governador. Os 

dois documentos constituíam o estatuto da capitania, onde 

constavam os privilégios e os deveres dos donatários. Este 

atuava como governador, com poderes administrativos 

exercidos sobre coisa pública, já que a capitania não era de 

propriedade do capitão, a não ser quanto a uma pequena 

parcela. Sendo pública, a capitania era inalienável, podendo 
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repartir-se em sesmarias (instituído já previsto nas 

Ordenações Afonsinas, originário de uma lei de 1375 – Lei 

das Sesmarias) (PIETRO, 2006, p.5 ) 

 
As sesmarias correspondem ao regime agrário que deu origem aos 

latifúndios e eram concedidas somente a quem tivesse meios de cultivar as 
terras. Como consequência desse regime, o acesso à terra era limitado para as 
pessoas que não tinham ligação com a Coroa ou meios para investir na terra. 
Paralelamente o regime concentrou as terras brasileiras no poder de uma 
pequena elite agrária, iniciando com o cultivo da cana-de-açúcar,  
perpetuando-se até o inicio do cultivo de café no país. 

Com a abundância de terras devolutas no Brasil, elas não tinham um 
valor em si, mas o produto do trabalho. Para a produção em grande escala era 
necessário um grande investimento na terra: derrubada da mata, plantio dos 
pés de café, cuidado com a lavoura até a produção. Por todos esses motivos a 
terra “virgem” não era contabilizada, cabendo ao fazendeiro dispor de meios 
de cultivá-la: 

Mais valiosos que a terra eram os escravos. Isso porque 

“antes do seu aparecimento ali o valor venal da terra era 

nulo. Assim, a fazenda nada mais representava senão o 

trabalho escravo acumulado”. [...] A fazenda consistia, pois, 

no conjunto dos bens essencialmente constituídos pelos 

frutos do trabalho. Esse trabalho era, como sabemos, 

trabalho compulsório. Entretanto, o caráter compulsório do 

trabalho não provinha da escassez absoluta de mão de obra, 

mas do fato de que a oferta desses trabalhadores no mercado 

era regulada pelo comércio negreiro. [...] Portanto, os 

mecanismos reguladores da organização econômica da 
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fazenda não dependiam imediatamente da oferta e procura 

dos bens por ela produzidos, café ou açúcar, mas da oferta e 

procura de trabalhadores cativos. (MARTINS, 2010, p.41) 

 
Essa lógica de atribuir a responsabilidade de gerar lucros ao escravo 

através de seu trabalho perdurou até meados de 1888 com a Lei Áurea, que 
veio a proibir o trabalho escravo no Brasil. A Abolição tornou uma tarefa árdua 
aos fazendeiros atribuir valor a terra, levando à substituição da força de 
trabalho escrava pela assalariada. Estabeleceu-se assim uma nova relação de 
trabalho que se iniciava com o custeio da vinda de imigrantes para trabalhar 
nas lavouras paulistas. 

Como o custeio da viagem era feito pelo fazendeiro surgiram novas 
formas de dependência, e por mais que o trabalhador fosse livre, os 
fazendeiros interferiam na liberdade civil dos colonos, já que estes 
consideravam o investimento da passagem um valor alto. A elite agrária 
brasileira muito atrelada ao governo conseguiu que as passagens dos 
imigrantes fossem subsidiadas pelo governo imperial, a partir de 1870, e mais 
tarde pelo governo da Província de São Paulo.  

Essa foi uma saída para o investimento inicial feito pelos fazendeiros, um 
investimento governamental para um único setor da economia: a agricultura. 
O trabalho desses imigrantes era convertido diretamente em capital 
constante, o cafezal, e com a criação de mais fazendas de café implicava em 
um maior número de trabalhadores imigrantes para cultivá-las. Martins (2010, 
p.67) afirma: “Tendo a formação da fazenda se transformado no objetivo 
econômico dos fazendeiros, a expansão dos cafezais quanto mais gente 
absorvia, mais gente necessitava”. 
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Esse período é marcado não apenas pela substituição da força de 
trabalho nas lavouras, mas também pela implantação do capitalismo no Brasil, 
já que essa nova relação de trabalho com os colonos era de um trabalho 
assalariado. Entretanto esse novo trabalhador assalariado estabelecia formas 
não capitalistas com os fazendeiros no interior das fazendas, como o cultivo de 
hortas para a subsistência. Isso se tornava um empecilho para o crescimento 
de um mercado interno, já que para o desenvolvimento pleno do capitalismo 
se fazem necessários trabalhadores livres e assalariados para se realizar as 
trocas comerciais. 

Martins (2010) retrata a transição da força de trabalho escrava para o 
trabalho livre com os colonos, demonstrando a complexidade do processo, 
uma vez que havia uma relação contraditória de trabalho entre os colonos e os 
donos de fazenda. Havia relações não capitalistas, como a produção para a 
subsistência dentro das fazendas, já que os salários pagos eram muito baixos: 

A determinação capitalista dessas relações não capitalistas 
de produção se dava essencialmente no fato de que o 
trabalhador produzia diretamente os seus meios de vida 
para produzir um excedente, o café, que, por estar já 
subjugado pelo capital, surgia das mãos do colono como 
propriedade alheia, como mercadoria do fazendeiro. 
(MARTINS, 2010, p.75) 

A mudança na estrutura econômica brasileira surge nesse período de 
transição e a chamada “era de modernização do Brasil” aparece como 
processo de superação do sistema colonial com a necessidade de inserção no 
sistema capitalista, mas muito arraigada aos modos de produção não 
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capitalistas. Em uma análise sobre a burguesia brasileira, Florestan Fernandes 
(1987, p. 7) afirma que: 

A “era de modernização do Brasil” não aparece como um 

fenômeno maduro da evolução interna do mercado 

capitalista moderno; ela se configura com a crise política do 

antigo sistema colonial.  

 
Essa “era de modernização do Brasil”, aparece como uma necessidade 

de incluir o país no sistema capitalista mundial sendo marcada pelo 
conservadorismo nas relações políticas, uma vez que a elite econômica não se 
modifica apenas se adapta às novas relações de trabalho. 

 
A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 
 

A origem do termo modernização conservadora pode ser atribuída aos 
estudos de Barrington Moore Júnior (1967), que se decidiu a entender as 
revoluções burguesas especialmente na Alemanha e no Japão, analisando a 
passagem das economias pré-industriais para as economias capitalistas e 
industriais através de mecanismos autoritários com poucas mudanças na 
estrutura social.  

As mudanças na estrutura econômica e social são analisadas por Moore 
Jr (1967, p. 5-6) em diferentes países sintetizando-as segundo “três caminhos 
históricos principais”: 

O primeiro caminho, e o mais antigo, através das grandes 
revoluções e guerras civis, levou a combinação do 
capitalismo e da democracia ocidental. O segundo caminho 
também foi capitalista, mas culminou em fascismo durante 
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o século XX. A Alemanha e o Japão são exemplos evidentes, 
[...]. Chamar-lhe-ei a forma capitalista reacionária. Equivale 
a uma forma de revolução vinda de cima. Nestes países, o 
impulso burguês era muito mais fraco. Se chegou a tomar 
forma revolucionária, a revolução foi derrotada. Mais tarde, 
algumas sessões de uma classe comercial e industrial 
relativamente fraca apoiaram-se em elementos dissidentes 
das classes antigas e ainda dominantes, principalmente 
recrutados no campo, para levarem a cabo as alterações 
políticas e econômicas necessárias para uma sociedade 
industrial moderna, sob os auspícios de um regime 
semiparlamentar [...]. O terceiro caminho é, evidentemente, 
o comunismo, como foi exemplificado na Rússia e China. As 
grandes burocracias agrárias desses países serviram para 
inibir os impulsos comerciais e mais tarde industriais. 

 
O chamado “primeiro caminho” levou à construção de sociedades 

capitalistas e democráticas na Inglaterra, França e Estados Unidos, em que um 
grupo na sociedade ultrapassa o capitalismo herdado do passado. O “segundo 
caminho” também foi capitalista, mas nasceu com o fascismo, uma vez que 
não havia uma força política para tomar a frente nesse processo. Já o “terceiro 
caminho” era o comunismo que se desenvolveu na Rússia e China. No 
“primeiro caminho” há uma base econômica independente que supera os 
obstáculos econômicos e sociais, mas no “segundo e terceiro caminho” há 
uma ruptura com os agentes econômicos. 

Moore Jr. (1967) concluiu que a Alemanha e o Japão seguiram o 
“segundo caminho” já que a burguesia instituiu um novo controle político e 
econômico, apoiada em elementos das antigas classes dominantes que não 
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levou a uma alteração política e econômica tão necessária para a sociedade 
moderna. 

A revolução vinda “de cima” exclui da estrutura política as classes 
camponesas e trabalhadoras institucionalizando o pacto político entre os 
grandes proprietários rurais (terratenentes) e a burguesia industrial. Pires 
(2009, p. 75) faz uma análise conceitual sobre a modernização conservadora 
apresentada por Moore: 

O processo de modernização conservadora conduziu, então, 
estes países para a formação de uma sociedade industrial 
moderna, com estrutura política conservadora, fato que as 
conduziu ao nazi-fascismo. Já em relação à força política dos 
proprietários rurais esta se manteve forte, mas 
impulsionando a modernização e impulsionando o avanço 
destas economias rumo ao capitalismo industrial, entretanto 
aferradas numa sociedade política marcada profundamente 
pelos interesses dos grandes proprietários rurais, que 
criaram obstáculos ao acesso democrático das demais 
classes sociais ao mercado de terras. 

 
As revoluções burguesas na Alemanha e Japão foram revoluções que 

vieram de cima, e acabaram determinando o desenvolvimento capitalista 
nesses países. Essa burguesia nascida com a revolução capitalista não teve 
forças para suspender relações com a classe dos grandes proprietários rurais, 
consequentemente houve uma aproximação entre os grandes proprietários 
rurais e a burguesia. A estrutura capitalista que surgia nascia através de uma 
estrutura de dominação arraigada ao centro de decisão política do Estado. 
Como não ocorreu uma ruptura nas relações políticas e econômicas da 
sociedade, os grupos dominantes da época não se alteraram e por mais que o 
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capitalismo iniciasse novas relações econômicas, os grupos ainda 
permaneciam. 

Os casos da Alemanha e Japão apresentam algumas semelhanças com o 
período de transição para o capitalismo no Brasil, já que o “caminho” 
escolhido pelos brasileiros foi de um capitalismo feito pelos de cima que 
representa e modernização conservadora brasileira. A proximidade do Brasil 
com os casos alemão e japonês, conforme analisados por Moore Jr (1967), se 
dá pelo fato de que nesse país não houve a ruptura necessária com a classe 
dominante e por mais que se estabelecesse uma nova relação econômica 
pautada no modo de produção capitalista com base no setor industrial ou 
agroindustrial, ainda permaneciam relações com a mesma classe dominante, 
não alterando os agentes econômicos, perpetuando uma concentração 
fundiária por todo território. 
 
 
O CAMPO NO BRASIL E A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO CONTEXTO 
DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA. 
 
 

O ponto de partida para a análise da modernização da agricultura 
brasileira é no período pós-guerra, ou seja, meados da década de 1950. A 
proposta de desenvolvimento econômico para o país era influenciado pelo 
nacionalismo da era Vargas: 
 

A proposta de desenvolvimento que se modelava no início 
dos anos de 1950 tinha forte influência do projeto 
nacionalista do presidente Vargas, das recomendações feitas 
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pelas duas missões econômicas norte-americanas no Brasil 
no final dos anos 40 e, acima de tudo, pela estratégia de 
desenvolvimento formulada para a recém-criada Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL), das Nações 
Unidas. 

 
Esse projeto nacionalista acreditava que caberia à indústria liderar o 

processo de desenvolvimento econômico pautado na agricultura que 
forneceria matéria-prima o suficiente para a indústria nacional nascente e para 
alimentar toda a população urbana do país.  

Nos anos 1950 havia uma estagnação da produção agrícola que muitas 
vezes levava à escassez de alimentos o que era visto como um obstáculo para 
o desenvolvimento econômico do país. Na década de 1960 a preocupação era 
a necessidade de ampliação do mercado interno para garantir o consumo 
nascente dos produtos industriais (GRAZIANO DA SILVA, 1999). A efetivação 
dos projetos para a modernização da agricultura brasileira foi realizada a partir 
da década de 1960, sendo o ano de 1965 apontado por Graziano da Silva 
(1993, p. 2) como possível data para o inicio desse processo: 

 
A “industrialização da agricultura” brasileira é relativamente 
recente (pós – 65, se quisermos data-la) e representa 
mudança qualitativa fundamental no longo processo de 
transformação de sua base técnica – chamado de 
“modernização” – que vinha sendo impulsionado por 
incentivos governamentais desde o pós-guerra. 
 

Graziano da Silva (1993) ainda afirma que o processo de modernização 
se concentrou nas regiões Sul e Sudeste expandindo-se para as demais regiões 
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na década de 1970. Esse processo esteve atrelado ao modelo de substituição 
de importações pautado na industrialização nacional e, consequentemente, a 
modernização do sistema agrário e a formação dos complexos agroindustriais 
resultando em um novo modelo econômico para o país. 

 
A formação dos complexos agroindustriais (CAIs) nos anos 

70 se deu a partir da integração intersetorial entre três 

elementos básicos: as indústrias, que produzem para a 

agricultura, a agricultura (moderna) propriamente dita e as 

agroindústrias processadoras, todas premiadas com fortes 

incentivos de políticas governamentais específicos (fundos de 

financiamento para determinadas atividades agroindustriais, 

programas de apoio a certos produtores agrícolas crédito para 

aquisição de máquinas, equipamentos e insumos modernos, 

etc.). 
 

A formação dos complexos agroindustriais (CAIs) brasileiros, atrelou a 
relação do campo com a indústria, já que a indústria fornecia bens de capital e 
insumos para a agricultura e processava as matérias-primas agrícolas, 
denominada de agroindústria. Com essa integração indústria e agricultura no 
período de 1960 – 1980 no território brasileiro organizaram-se empresas e 
grupos econômicos que influenciaram na dinâmica das atividades agrárias, 
com profundas repercussões em suas estruturas. Na própria agricultura 
surgem empresas e grupos econômicos atrelados à indústria, fazendo parte do 
poder econômico com interesse nas atividades agrárias. 

Surgia então a necessidade da criação da indústria para atender ao 
campo e à cidade e, principalmente, a criação de um mercado interno 
praticamente inexistente. A agricultura perde a autossuficiência que tinha sob 
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seus meios de produção. A agricultura passa a operar como se ela mesma 
fosse uma indústria de um ramo qualquer de produção: “ela não apenas 
compra a força de trabalho e os insumos que necessita de certas indústrias 
como também vende seus produtos” (GRAZIANO DA SILVA, 1999, p.90). 

A modernização da agricultura brasileira teve impactos na sociedade não 
apenas de ordem financeira, mas também de ordem social, cultural e 
ambiental, já que esse processo da agroindústria foi incorporado com um 
conteúdo ideológico de crescimento econômico da nação modificando todos 
os setores da sociedade. Contudo as mudanças que ocorreram não estão na 
ordem da alteração dos grupos pertencentes há outras classes sociais, uma vez 
que a elite econômica permaneceu e se fortaleceu nesse momento, 
aproximando-se da ideia de que a “modernização conservadora” proposta por 
Graziano pode ser interpretada como fruto da “revolução vinda dos de cima” 
proposta por Moore Jr. 

Como análise concreta é possível compreender que a modernização da 
agricultura brasileira aprofundou as desigualdades socioeconômicas, 
ampliando a concentração de terras nas mãos de pequenos grupos 
econômicos, fortalecendo a ideia que esses grupos não se alteraram ao longo 
da história, sendo favorecidos por políticas estatais ligadas ao agronegócio. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a análise da ocupação do território brasileiro podemos observar 
que a elite agrária, historicamente foi privilegiada pelas estratégias do 
governo. Destacando primeiramente a distribuição de terras pelo regime de 
sesmarias, a quem tivesse meios de produzir; a Lei de Terras de 1850 que 
legitimava o acesso a terra apenas pela compra; as políticas de crédito que 
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beneficiavam basicamente o grande setor da economia agrária e industrial, na 
década de 1960 - 1970. 

O processo da modernização brasileira foi mais um caso em que a elite 
foi beneficiada por ações governamentais, já que esse processo intensificou a 
concentração de terra em detrimento dos interesses coletivos. A concentração 
de terras impediu que o grande contingente populacional tivesse acesso à 
terra para viver e produzir, caracterizando dessa forma a questão agrária 
brasileira. Assim sendo, as políticas de modernização da agricultura 
direcionadas ao agronegócio foram as responsáveis por intensificar esse 
processo das desigualdades socioeconômicas, favorecendo pequenos grupos 
ou empresas que influenciam decisivamente na dinâmica territorial brasileira. 
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O MODELO DE ENSINO OBRIGATÓRIO E A VIDA – 
QUEBRANDO MITOS 

. 
 

SOLIZ, Victor Hugo1 

 

 

 

Resumo: Este estudo tem por objetivo entender a relação entre o modelo 
de ensino obrigatório e a economia, a sociedade e a cultura de modo a se 
questionar os locais comuns que vêm do discurso referente à história e à 
função da escola tão propagada por educadores e pela academia, através 
da análise não apenas da história do modelo de ensino obrigatório, mas 
através das relações do mesmo com as diversas esferas já citadas de 
modo a se ter uma visão crítica da instituição escolar. 
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INTRODUÇÃO 
 

Interessante notar que para além dos belíssimos discursos pedagógicos 
perpetrados pela universidade, existe uma relação entre as instituições 
escolares e a subjugação da população de um modo geral. Demonstraremos2 
essa relação ao longo do artigo, entretanto quando a educação se torna uma 
nova etapa da “pacificação” dos morros cariocas3, percebemos que a distopia 
de Orwell pode não estar tão longe quanto poderíamos imaginar. 

Então a primeira pergunta que devemos nos fazer é por que e como a 
educação serve para a domesticação da população? Tentaremos responder 
essa pergunta através das perspectivas históricas (mas não nos limitaremos à 
gênese), cultural, social e econômica. Nesse processo tentaremos 
compreender o projeto político normatizador da educação que busca 
ativamente a submissão das sujeitas4. 

 
 
 
 

                                                           
2
 Se está utilizando a primeira pessoa do plural não por ser o ‘eu’ e a leitora e sim os vários eus 

rizomáticos que nos compõem. Se se convencionou a chamar todas elas de eu, é porque se fez 
um exercício autoritário de se silenciar os outros eus em nome de uma falsa unidade. 
3 

Mais informações: http://oglobo.globo.com/rio/reformuladas-upps-acompanharao-
frequencia-escolar-de-jovens-oferecerao-atividades-15550530 
4
 Em vista de uma reflexão sobre o papel da linguagem na manutenção do patriarcado, 

resolvemos adotar o gênero feminino quando falamos para ambos os sexos, já que tanto o ‘x’ 
como o ‘@’ nos parecem estranhos tanto na grafia como na oralidade. 
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SURGIMENTO DO MODELO ESCOLAR DE ENSINO OBRIGATÓRIO 
 
Antes de entrarmos no surgimento do modelo escolar de ensino 

obrigatório, seria interessante notar quando surge o discurso que até hoje é 
utilizado para legitimar o projeto político de educação universal que é a sua 
necessidade para ser possível a emancipação. Este discurso surge no durante o 
século das luzes, xviii, com as iluministas e suas teorias racionalistas. Então 
poderíamos avaliar que a educação hoje se mantém opressora pela distância 
que a mesma possui em relação ao sonho iluminista de educação para 
emancipar a todas, mas essa não é toda a realidade. Como nos traz Enguita 
(1989: 110): 

 
Os pensadores da burguesia em ascensão recitaram durante 
um longo tempo a ladainha da educação para o povo. Por 
um lado, necessitavam recorrer a ela para preparar ou 
garantir seu poder, para reduzir o da igreja, em geral, para 
conseguir aceitação da nova ordem. Por outro, entretanto, 
temiam as consequências de ilustrar demasiadamente 
aqueles que, ao fim e ao cabo, iam continuar ocupando os 
níveis mais baixos da sociedade, pois isto poderia alimentar 
neles ambições indesejáveis. John Locke, que passa ainda 
por ser um dos inspiradores da “educação” moderna e 
liberal em geral – porque escreveu sobre como deveria ser a 
educação de um gentleman (apesar de ter proposto o 
internamento das crianças pobres) – não duvidou em 
declarar: 
Ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências 
em geral é assunto daqueles que vivem confortavelmente e 
dispõem de tempo livre. Os que têm empregos particulares 
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devem entender as funções; e não é insensato exigir que 
pensem e raciocinem apenas sobre o que forma sua 
ocupação cotidiana (Locke, s.d.: iii, 225). 

 
Mesmo Voltaire (1684-1778) era a favor que não se ensinasse a ler e 

escrever para a maioria da população, acreditando que o bem da sociedade 
exigiria que os conhecimentos do povo não se estendessem além de suas 
ocupações. Bravo Murillo (1803-1873), muito mais sincero dizia, “não 
precisamos de homens que pensem, mas de bois que trabalhem”. De qualquer 
maneira se tornou consenso que era necessário educar minimamente o povo 
tanto para diminuir os poderes rivais, quanto para legitimar o próprio, desde 
que não as educassem demais de modo a que a população passasse a ser 
crítica. 

A escola moderna5 de ensino obrigatório surge no século xviii na prússia6 
por preocupação militares: “por que os soldados preferem correr por suas 
vidas do que obedecer as ordens dos generais?”, conforme atestado pelos 
estudos de Celeti (2012) que evidenciam que a educação na prússia: “não 
estava relacionada com a reformulação de uma sociedade, mas, como se verá, 

                                                           
5 

Vale salientar que quando se fala em escola moderna de ensino obrigatório, o termo 
‘moderna’ se refere à temporalidade, não confundir com a experiência libertária da “escola 
moderna” na qual se empenhou Francisco Ferrer i Guardia (1859-1909). 
6 

No texto apenas os nomes próprios de seres vivos e a primeira letra de cada frase estão em 
maiúscula, isto porque acreditamos que não se deva dar uma pessoalidade a coisas 
inanimadas como uma empresa, uma instituição ou uma nação. Este tipo de pensamento além 
de se constituir como um dispositivo, no sentido agambeniano da palavra, ainda permite que 
se naturalize que coisas tenham o direito de pessoas, mas as coisas elas não podem sofrer 
violência, apenas os seres vivos sofrem violência. 
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com o fortalecimento do Estado perante seus cidadãos, o ideal máximo de 
soberania e obediência”. 

Mas teria este caráter disciplinador da escola mudado com o tempo? As 
evidências indicam que não: logo após a revolução francesa, Thompson (2002) 
ilustra o grande avanço desse modelo na inglaterra com o objetivo de evitar 
que ocorresse uma revolução inglesa de mesmo caráter. Apesar do objetivo 
inicial do modelo de educação obrigatória ter sido o fortalecimento dos 
estados nacionais, logo as industriais viram o potencial da educação e 
passaram a financiar diversos projetos escolares nos quais imperava o controle 
de conduta, utopias sociais liberais e teorias de superioridade de raças7, sendo 
que estas foram abandonadas em nome de uma atual e nada camuflada 
superioridade cultural. Este papel de controle da cultura, que a escola 
moderna possui desde seu surgimento, é retratado em detalhes pelo 
documentário “escolarizando o mundo”, mas trataremos desse assunto mais 
profundamente quando falarmos da questão cultural que se relaciona com a 
escola, de modo que, por hora, estamos apenas a citar a questão histórica da 
escola. 

Entretanto, esta história da escola é bem distinta do corolário 
historiográfico recitado dentro da academia que tende a se basear apenas na 
análise da “evolução do discurso pedagógico, da sucessão de escolas 
modelares através de épocas ou da evolução de cifras agregadas que 
agrupavam sob epígrafes comuns realidades não acumuláveis nem 
comparáveis (ENGUITA, 1989: 131)”. Como continua Enguita, a “história é 
escrita pelos vencedores, que não gostam de mostrar a roupa suja: sempre é 
mais conveniente apresentar a história da escola como um longo e frutífero 
caminho desde as presumidas misérias de ontem até as supostas glórias de 

                                                           
7 

Não por coincidência o nazismo surge na pioneira alemanha. 
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hoje, ou de amanhã” ao invés de um longo processo de domesticação da 
humanidade a serviço das poderosas. Em outras palavras, a academia perdeu 
o contato não apenas com a realidade, mas também com o próprio discurso 
legitimador que se utiliza. 

 
EDUCAÇÃO E ECONOMIA 
 
A relação entre educação e economia é mais ampla que a obviedade da 

preparação para o mercado de trabalho. Os trabalhos de Enguita (1989) e 
Hobsbawm (2000) mostram todo o choque que ocorreu entre os planos das 
industriais e a cultura das trabalhadoras que não aceitaram as imposições, 
sendo estas vencidas após, não apenas o apoio do estado através de leis 
contra as trabalhadoras, mas também pela ação da escola que tornou as 
trabalhadoras mais dóceis e menos solidárias, ou seja, existe um parâmetro 
comportamental / espiritual a ser alcançado pela educação. 

As práticas escolares não se resumem à disciplina explícita (baseada 
principalmente na pontualidade, regularidade, atenção, silêncio e na 
obediência), mas abrangem toda a filosofia escolar8 e existem com o objetivo 
de adaptar a estudante ao futuro mercado de trabalho. Nesse aspecto não 
existe muita diferença de tratamento de uma linha de produção e a atividade 

                                                           
8 

Estruturação da jornada de estudo, padrões de interação, currículo, sistema de qualificações, 
pressão sobre estudantes e professoras, sistemas de prêmios e castigos, horários estritos, 
trabalho individual, estímulo à diligência, separação da comunidade, estrutura vertical, 
fechada ao mundo exterior, deferência para com a autoridade da professora, a divisão entre 
trabalho manual e intelectual, as dicotomias “puro-aplicado”, “abstrato-concreto”, 
“especializado-geral”, “acadêmico-profissional” (Enguita, 1989:150). 
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escolar9. Uma questão interessante consoante ao trabalho: a estudante põe 
sua capacidade de trabalho a disposição da escola, que através da figura da 
professora vai controlar o ritmo e a direção deste trabalho, mas o fato de que 
não se receba um salário por isso, torna a escola um regime de trabalho 
forçado o que aproxima a escola não apenas à fábrica, mas também à prisão10, 
com a diferença que a única culpa que a estudante tem, é ser jovem em uma 
sociedade doente. 

A adequação do modelo de ensino obrigatório ao modelo atual de 
capitalismo passa pelas relações hierárquicas e obediência e se cristaliza na 
alienação do conhecimento. Esta alienação se dá primeiro porque a escola 
fragmenta o conhecimento, tratando o mesmo como uma linha de produção, 
na qual se insere um pouco de matemática, português, física, química, 
redação, literatura, biologia, inglês, geografia e de história todo ano e ao final 
da escola sai uma cidadã, mas sabemos que nesse caso a soma das partes não 
dá de maneira nenhuma o todo. Além da fragmentação existe ainda (tal qual 
na fábrica por parte da trabalhadora) a falta de controle sobre o processo por 
parte da estudante, mesmo a discussão do conteúdo (do currículo) está 
totalmente afastada da discente. Tal como o trabalho, a educação perde 
qualquer motivação interna, sendo necessárias recompensas externas, no caso 

                                                           
9 

Os sinais sonoros ao término de determinadas atividades, as séries que todas precisam 
passar, a hierarquia na qual as estudantes se encontram no local mais baixo, divisão de idades, 
o respeito que tem que existir apenas da estudante para a professora, importância do 
conteúdo por si, etc. 
10 

Não apenas a prisão, mas também ao quartel através de sua grade horária, disciplinas, 
provas, aulas obrigatórias, passividade, repetições, submissão, isolamento, fardamento. 
Observação: Não acreditamos no caráter punitivo baseado no direito e efetivado pela prisão, 
ela é apenas uma desculpa para capturar corpos que são indesejáveis permanecer em 
circulação de acordo com a visão das elites. 
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da estudante esta recompensa são as notas que a inserem em uma 
perspectiva de um estrato social mais bem visto (isso será abordado em 
detalhes mais a frente quando falarmos em educação e sociedade). E por fim, 
a alienação do trabalho educacional se dá com a pulverização das estudantes 
através da competição institucionalizada e na classificação das mesmas. Como 
nos traz Enguita (1989:152): “ao adaptar os jovens a uma série de relações 
sociais similares às do local de trabalho, a escolarização busca conduzir o 
desenvolvimento das necessidades pessoais de acordo com suas exigências 
(Bowles e Gintis, 1976: 131)”. 

 
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
 
A relação entre educação e a sociedade não é apenas de modelar 

cidadãs de bem, mas também garantir a manutenção das desigualdades e para 
isso não é preciso apenas adestrá-las, mas modelar o estado de espírito de 
modo a fazer com que cada uma introjete os valores que a escola quer impor 
sem qualquer questionamento. 

A obediência para além do caráter de submissão, já tratado 
anteriormente, se reflete na imagem que as estudantes possuem sobre si 
mesmos de modo que infere diretamente na autoestima das mesmas, como 
nos traz Enguita (1989:165), “o exercício constante da autoridade sobre eles é 
uma forma de fazer-lhes saber e recordar-lhes que não podem tomar decisões 
por si mesmos, que não se pode depositar confiança neles, que devem estar 
sob tutela”. Esse é o motivo pelo qual a escola se consolida como um modelo 
de panóptico, quase perfeito, já que as jovens tem que estar sempre sob 
vigilância. 

Mais que o ataque à autoestima, a escola visa transformar as crianças 
em robôs destituídos de vontade ou juízo, por isso precisam esmagar as 
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experiências, inquietações, necessidades, saberes prévios e tudo o que 
caracteriza a jovem de modo que apenas o que importa dentro da escola é o 
que a instituição diz que a jovem tem que fazer, pensar e ser. Mas controlar os 
aspectos particulares das estudantes não é o suficiente, também é objetivo da 
escola controlar a maneira de se relacionar socialmente das mesmas. Como 
nos traz Enguita (1989:196): 

A escola, mesmo que seu reformismo pedagógico tenha 
incorporado definitivamente a seu discurso termos como 
“solidariedade”, “cooperação”, “trabalho em equipe” e 
outros do estilo, estimula por todos os meios a seu alcance a 
competição entre os alunos. Em grande medida, este 
discurso foi simplesmente desnaturalizado, de forma que 
quando, por exemplo, se fala de “disposição para cooperar” 
de um aluno, o que se está designando é sua disposição para 
envolver-se nas tarefas organizadas pelo professor, isto é, a 
obedecer. 

 
Interessante que o controle das relações sociais chegam a níveis 

extremos e totalmente esquizoides, como no caso das salas na quais as 
estudantes são obrigadas a ignorar todas as colegas que a rodeiam como se 
não tivessem lá, embora elas estejam11. Todas sozinhas no meio da multidão. 

Como já explicitamos anteriormente, as motivações para os estudos não 
são intrínsecas ao processo de aprendizagem, de modo que o estímulo só 
pode ser externo, no caso a esperança do êxito ou o medo do castigo. O 
problema é que além das boas notas cristalizarem o processo de meritocracia 
capitalista, elas também propagam o pragmatismo, já que só se faz as coisas 

                                                           
11 

Isso nos lembra muito o duplipensar orwelliano. 
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para se conseguir algo e não pela satisfação de se fazer as coisas12. A 
perspectiva da estudante é transformar a sua posição no sistema educacional 
em mercadoria e vender para o mercado de trabalho. Depois de anos na 
escola exercendo o pragmatismo, ainda nos perguntamos por que não existe 
mais ética atualmente. Oras se somos ensinadas a sermos pragmáticas nossa 
vida toda, seria possível que com a chegada da vida adulta, por um passe de 
mágica, conseguir agir eticamente? 

Por esses dias discutíamos com uma amiga que acreditava que a 
alteridade e a solidariedade eram características inatas que algumas pessoas 
nasciam com ela e que não podiam ser aprendidas. Nós, entretanto, 
acreditamos que não adianta nascermos inclinadas para essas características, 
se não encontrarmos meios propícios para as desenvolvermos, elas seriam 
sufocadas, então em uma escola (e sociedade) na qual apenas se ensina o 
individualismo, competição, egoísmo, falta de solidariedade, como existir a 
alteridade e a solidariedade senão apenas por acidente? 

Um fenômeno interessante que nos traz Enguita (1989) que já tínhamos 
presenciado em nossa experiência em sala de aula é o da estigmatização: 
quase sempre quem é estigmatizada age de acordo com o estigma, não 
porque o seu comportamento seja assim, mas pelo fato de que existe uma 
pressão social em cima da pessoa para ela ser daquele jeito, sendo que a 
pessoa, a não ser que tenha muita força de vontade, acaba aceitando 
relutantemente o local social que a aquele grupo lhe relegou13. Nesse caso a 

                                                           
12 

Este pragmatismo é tão forte hoje em dia que a maioria das pessoas é incapaz de acreditar 
que alguém faça algo apenas porque não tinha motivos para não fazê-la, ou mesmo, que o 
motivo seja altruísta. Cansamos de ver sabatinas intermináveis porque não se acreditava ser 
possível alguém fazer algo sem ganhar nada em troca. 
13 

O mais interessante nessa estigmatização é que quando alguém nega o estigma, o 
comportamento estigmatizado some para essa pessoa. Estudantes considerados incorrigíveis 
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opinião mais importante é a do professor, já que revestido pela sua 
autoridade, irá balizar a opinião geral. No fim, percebemos que a escola, que 
em seu discurso diz que se preocupa com quem somos, na prática apenas se 
preocupa com que os outros pensam de nós, e por isso nos rotula e 
estigmatiza. Como defende Enguita (1989: 204), “a instituição escolar é o 
cenário no qual aprendemos a substituir nossa auto-estima pela avaliação que 
os demais fazem de nós, a conformar a primeira à segunda ou, o que dá no 
mesmo, a deixar que os outros decidam nosso valor.” 

Que a meritocracia é uma farsa, todas sabemos, já que não existem 
oportunidades iguais, entretanto essa questão consegue ser pior que 
aparenta, já que a mesma naturaliza critérios que são no mínimo 
problemáticos: o currículo, as tarefas e as avaliações são padronizados em 
função de uma normatização que se baseia na média da cultura de 
determinado subestrato da sociedade, ou seja, quem faz parte, ou é próximo, 
desse subestrato pouco esforço precisará fazer para atender as exigências da 
escola, ou seja, a meritocracia é um ferramenta triplamente efetiva na 
manutenção do ‘status quo’, primeiro porque quem tem mais dinheiro pode 
pagar por um ensino mais eficiente, por viagens e por mais “cultura” 14. 
Segundo porque quem já se encontra em determinado subestrato social já 
está escolhido como vencedora, antes mesmo de se iniciar a competição 
escolar. Por fim a meritocracia, com seu discurso falacioso de oportunidades 

                                                                                                                                                          
já apresentaram respostas esplêndidas. Enguita (1989: 204) nos indica a importância das 
“teorias de rotulação (Rist. 1977), da profecia que se auto-realiza (Merton, 1970) e do efeito 
Pigmaleão (Rosenthal e Jacobson, 1968)”. 
14 

Outro problema da escola e da academia é que essas instituições conseguem ditar o que é 
cultura e o que não é, criando um juízo de valor que desvaloriza e desempodera a cidadã 
comum, privilegiando os hábitos das classes mais abastadas. Molejão > Chico Buarque > 
Beethoven. 
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iguais, retira a culpa da instituição e faz com que a pessoa acredite que a culpa 
é dela mesma. 

Apesar de todos os problemas citados sobre a escola, existem boas 
coisas que acontecem na escola, como as resistências surgem e se 
desenvolvem (como era de se esperar em qualquer ambiente opressor). Como 
no traz Enguita (1989:236): 

Na escola não se aprende apenas a trabalhar, mas também a 
evitar o trabalho. Aprende-se a olhar o livro como se se o 
lesse com grande atenção, quando, na verdade, se está 
fazendo castelos no ar – ou algo mais de acordo com a 
adolescência –, a fazer cara de santo no instante preciso em 
que o professor busca algum sinal de desassossego que lhe 
indique a quem perguntar, a apresentar um leve resfriado 
como uma forte gripo que só pode ser curada em casa, a 
perdi com um gesto alarmante para ir ao banheiro em cada 
aula, etc. A operação tartaruga, o trabalhar estritamente de 
acordo com as instruções e outras formas de resistência 
passiva habituais no trabalho adulto são precocemente 
aprendidas, tal como a aceitação do trabalho, na escola. 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
Apesar de toda propaganda pedagógica de respeito à diversidade 

cultural e tendo em mente que algumas educadoras integram um modelo 
educacional à cultural local é evidente que o projeto escola para todos é um 
projeto de aculturação  que visa puxar todas as sociedades para a dependência 
de uma economia ‘moderna’ e centralizada, empurrando-as para fora das suas 
independências, de suas próprias culturas e de seu auto-respeito. 
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Esse não é um projeto novo, o documentário “escolarizando o mundo” 
traz alguns exemplos de séculos passados dentre ele que durante a ocupação 
do oeste nos estados unidos, as crianças indígenas eram retiradas das suas 
comunidades à força e eram levadas para escolas, inclusive o discurso de 
inauguração da escola indígena de carlise começava com: “Deixe tudo o que 
for indígena dentro de você morrer”. Os estados unidos fizeram mesma coisa 
nas filipinas, no início do século xx, após matar mais de meio milhão de civis. 
Um último exemplo antes de avançarmos se trata do caso dos ingleses na 
índia: “Nós devemos no momento fazer o nosso melhor para formar... uma 
classe de pessoas, indianas de sangue e cor... mas ingleses em gosto, em 
opiniões, em moral e em intelecto”. – Macaulay na minuta sobre a educação 
indiana. 

Podemos ver como a educação foi utilizada para apagar a cultura alheia 
através da evidência que nos traz Enguita (1989: 130) quando retrata a forma 
com que os estados nacionais lidaram com a diferença cultural dentro de seus 
recém-formados territórios: 

Os novos estados nacionais reuniram dentro de algumas 
fronteiras únicas, sob um poder e algumas leis comuns e 
através de uma só língua, povos que pouco antes não 
cessavam de guerrear entre si, com costumes, leis e línguas 
diferentes e bastante alheios à idéia da unificação nacional. 
A tarefa era ideal para a escola e a ela foi atribuída em 
primeiro lugar. 

 
A pergunta que devemos nos fazer é: teria ficado no passado essa função 

da escola? Para responder essa pergunta vamos a outra pergunta mais 
simples: quem está por detrás do projeto educação para todos? Onu, banco 
mundial, além de grandes empresas e indústrias, como o mc donalds, por 
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exemplo. Isso nos leva a outra pergunta: será que essas instituições são 
boazinhas e querem apenas o bem da humanidade, ou será que existe algum 
interesse por detrás? Outra pergunta interessante é por que ninguém se 
questiona sobre isso? Mas antes de tentar responder as perguntas em aberto 
vamos pensar em outras questões. 

A primeira delas é qual a principal motivação para alguém se educar? 
Não seria conseguir um bom emprego e ter um bom salário para poder ser 
uma consumidora ? Ou seja, a principal motivação para o sistema educacional 
é se enquadrar em um traço da nossa cultura ocidental que é o de viver para 
consumir. Coisa que não vemos como tal pela nossa miopia cultural aliada a 
arrogância, que fazem com que nos vejamos como O mundo real, como O 
progresso, como o único mundo possível e ver a todos os outros como falhas 
em serem como nós. Logicamente que a nossa miopia cultural tem efeitos 
colaterais, no mínimo, danosos. As crianças de culturas tradicionais (leia-se 
não ocidental europeia) ao entrar em contato com as escolas e a forte 
propaganda que a nossa sociedade é o progresso, sentem vergonha de suas 
culturas, pois passam a acreditar que elas são primitivas e atrasadas. 

Mas seriam elas assim mesmo? A cultura por si só é uma cosmovisão 
sobre o mundo. Cosmovisões distintas é que permitam que surjam novas 
formas de se viver e aumentam as chances de adaptação, é como em um jogo 
de buraco, quanto mais cartas tiver na mão, maior a chance de fazer um jogo . 
Fala-se muito em sustentabilidade hoje e as culturas tradicionais são 
sustentáveis, pois sabem lidar com os seus recursos naturais sem desgastá-los. 
Então por que não aprender deles? O nosso modelo de educação moderna 
não aborda realmente a sustentabilidade, no máximo, quando aborda, é de 
forma platônica, de maneira totalmente desvinculada da realidade, ao 
contrário das culturas tradicionais.  
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As culturas são como ecossistemas, mudanças repentinas causam efeitos 
imprevisíveis, então quando percebemos o caráter atual da educação (já 
discutido) de doutrinação de uma criança para certa forma de saber, aprender 
e ser, aliada a um senso de inferioridade que atinge vários níveis  desgasta de 
maneira inimaginável as culturas tradicionais. Mas esse ainda não é todo o 
problema: as crianças, sendo escolarizadas na cultura ocidental, desconhecem 
totalmente as próprias culturas, de modo que se tornam incapazes de 
sobreviver no seu próprio meio ambiente. 

Pior que isso, é que, acreditando que no valor da educação, pessoas 
venderam tudo para dar educação para os filhos buscando um futuro melhor, 
mas Black traz números da cidade de ladakh na índia: apenas 10% tem algum 
tipo de sucesso (pelo próprio processo educacional), além disso, muitos que se 
formam não conseguem arrumar empregos. Ou seja, se cria muita mão de 
obra especializada para poucos empregos criando uma grande reserva de mão 
de obra e permitindo que se pague menos pelo mesmo serviço. Podemos 
perceber então que o argumento legitimador utilizado pelas grandes 
instituições sobre o programa educação para todos de acabar com a pobreza é 
duplamente falso. Primeiro porque antes da ‘modernidade’ não existia a 
pobreza tal qual foi criada pela mesma. Segundo porque ao criar essa reserva 
de mão de obra desempregada que é incapaz de sobreviver dentro da sua 
própria cultura, está se criando diretamente bolsões de miséria que podem ser 
vistos facilmente em todas as grandes cidades dos países considerados do 
terceiro mundo. 

Então respondendo a primeira pergunta em aberto, fica evidente pelo 
retratado que existe um projeto de longo prazo que é global de subordinação 
das sociedades que ainda não são dependentes da economia “moderna”, o 
que por si só, é uma ameaça para a pluralidade cultural, e logicamente, o 
aspecto da reserva de mão de obra é apenas um dos aspectos relacionados a 
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esse projeto, no entanto, fica evidente o papel que a escola desenvolve neste 
processo. Então o papel que banco mundial, onu e as grandes empresas que 
estão por detrás do projeto de educação para todas, não é o de acabar com a 
pobreza, pelo contrário, estão interessadas em aumentar a miséria para que 
possam tirar o máximo de vantagem sobre isso. Com isso resta apenas uma 
questão em aberto: por que ninguém se questiona sobre isso? Primeiro por 
conta de toda a propaganda que é despejada na nossa sociedade sobre a 
educação, de modo que impede a maioria de nós vermos para além do mar de 
mentiras e perceber o que realmente implica o modelo de ensino obrigatório, 
só o fato de ser um modelo de ensino já é demasiadamente ruim , obrigatório 
e universal, pior ainda. Segundo porque somos criados para não pensar 
autonomamente de modo que não conseguimos pensar para além das 
respostas dadas pela escola / academia.  

Você está no processo de ser doutrinado. Nós ainda não 
desenvolvemos um sistema de educação que não seja um 
sistema de doutrinação. O que você está sendo ensinado 
aqui é uma amálgama do atual preconceito e das escolhas 
dessa cultura em particular. O menor olhar sobre a história 
mostrará quão impermanentes elas devem ser. – Doris 
Lessing 

 

CONCLUSÃO 

Como podemos perceber o problema da escola vai muito além da 
questão do conhecimento e do saber, perpassando pela preparação para o 
trabalho, pela domesticação das pessoas, pela destruição das relações de 
solidariedade e alteridade, pelo individualismo, pela competição, pela 
destruição de culturas e das próprias pessoas, e tudo isso em nome do que? 
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De emancipar a todas? Não. De mais lucro. Então chega dessa quimera 
impensada chamada educação que age em nome de uma “emancipação” que 
domestica a todas, e que é reproduzida e propagandeada amplamente pela 
academia. Parafraseando Stirner: esse é “o falso princípio da nossa educação”. 
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FISIOLOGIA DA EDUCAÇÃO: UMA RELEITURA SOBRE 
JOGOS, REPRESENTAÇÕES E RELAÇÕES PROFESSOR-

ALUNO 
 
 

ROCHA, Rafael Correia1 
 
Resumo: Por meio da análise sobre como se organizam as relações 
professor-aluno, em um aspecto integral pautado em parâmetros 
biológicos, psicológicos e sociais se pode iniciar um debate conceitual 
diante da apreciação sobre como o processo de ensino-aprendizagem se 
estrutura de acordo com o pensamento de Rousseau, onde a educação se 
alia a natureza, afiliada aos ideiais propostos por Huizinga, em instituir 
na ludicidade o canal mais natural para a formação do sujeito. Com 
aporte de Vigostki, Freire e Dinello, foi possível pontuar esse processo 
teórico e seus apontamentos empíricos.    
 
 Palavras-Chave: lúdico; mutualismo; relação professor-aluno 
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Nascemos fracos, precisamos de força; Nascemos 
desprovidos de tudo, temos necessidade de assistência; 
nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo que não 
temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é nos dado 
pela educação. (ROUSSEAU, 2004, p. 10). 

  
Partindo da afirmação de Paulo Freire “não a docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não 
se reduzem à condição de objeto, um do outro” (FREIRE, 1996, p. 12) 
proponho um olhar critico diante relação entre alunos e professores, 
indagando sua validade e qualidade recordando o posicionamento de 
Rousseau sobre a convivência entre estes sujeitos:  

 
O discípulo só olha o mestre como a marca e o flagelo de 
sua infância; o mestre só olha do discípulo como um fardo 
pesado de que aspira a desembaraçar-se o mais depressa 
possível; sonham ambos como se libertarem um do outro; e 
como não há nunca entre eles verdadeira afeição, um deve 
ter pouca vigilância e outro pouca docilidade. (ROUSSEAU, 
2004, p. 10). 
 

De acordo com esse apontamento, acredito que a vida de mestre e 
discípulo se restringe, categoricamente, apenas dois campos de ação: afeição 
ou aversão. Levantando assim outra pergunta fundamental, como a relação 
educacional é construída? Como é possível aproximar estes sujeitos, pois não 
se apenas uma relação dual, mas múltiplas, falo de um educador para mais de 
quarenta alunos.  
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E o tempo necessário que para essas relações tomem forma, função e 
ação. Vejo que “ignoramos o que nossa natureza nos permite ser; nenhum de 
nós mediu a distância que pode haver entre um homem e outro homem”2.  
Assim, a educação pode vir a ser um problema espacial, dependendo da 
distancia que se dispõe entre professor e aluno. Penso que a relação 
educacional, tenha um caráter muito mais simples e visceral, do que a 
complexidade que o exercício da cognição pode levar o pensamento humano. 
Que antes de se direcionar a atenção a aprendizagem, se possa recorrer antes 
a condição humana entre educador e educando.  

Desta maneira a “educação tinha, entre os antigos, sentido diferente do 
que lhe damos hoje: significa alimento” (ROUSSEAU, 2004, p. 10). A 
alimentação vem a todos os seres vivos como uma necessidade biológica 
(natural) de nutrição para a manteneção da saúde e funcionamento do corpo 
em suas faculdades, Rousseau já evidenciava que observar a natureza seria o 
caminho para o estabelecimento de uma educação natural.  

Portanto, posso questionar como a relação professor-aluno esta sendo 
nutrida, recorrendo também etimologia velada da palavra aluno, alumnus3, 
literalmente “afilhado”, derivado de alere, “alimentar, nutrir” que por minha 
uma interpretação sugere um individuo próximo socialmente e afetivamente 
que tem fome subjetiva. Partindo desse ponto, Rousseau continua seu 
processo de levantamento de evidencias: 

 
Como tudo que entra no conhecimento humano entre pelos 
sentidos, a primeira razão do homem é uma razão 

                                                           
2 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio, ou Da Educação. Tradução Roberto Leal Ferreira. – 3ª ed. Coleção Paidéia. São 

Paulo: Martins Fontes, 2004. Pág 42. 

3 Origem da palavra. Disponível em < http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/aluno/> acesso em 10 de jan de 2015 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/aluno/
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perceptiva; ela é que serve de base para a razão intelectual; 
nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, nossas 
mãos, nossos olhos. Substituir tudo isso por livros, não é 
ensinar a raciocinar, é ensinar-nos a nos servirmos da razão 
de outrem; é ensinar-nos a acreditarmos muito e a nunca 
sabermos coisa alguma. (ROUSSEAU, 2004, p. 121). 
 

Penso assim que, professores e alunos, devem ter a necessidade antes 
de tudo se perceberem, a relação educacional precisa ser anterior ao 
conteúdo, para que possa ser constituído afeto-socialmente canais por onde 
se possa transitar saberes. O saber tem por sua natureza a necessidade do 
movimento, como da informação (informe) tem a estaticidade. Portanto, o 
movimento se dá justamente pela percepção. 

Para o funcionamento desse processo perceptivo existe a necessidade 
de orientação de um método educacional, pautado em um aporte que envolva 
aspectos emocionais e expressivos garantindo aos envolvidos a integração ao 
micro meio social de sala de aula e seus desdobramentos possíveis junto a 
comunidade.  

Esse método vai de encontro ao posicionamento de Rousseau, quando 
afirma “transforma-te então em amigo. Não vejo outra solução” (ROUSSEAU, 
2004, p. 26). Pois apenas horizontalizando a relação professor-aluno, não 
haverão processo punitivos, com conflitos e revoltas, para serem estabelecidas 
outras questões mais adequadas as demandas reais estabelecidas entre os 
sujeitos. 
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 PARÂMETROS SOBRE A FISIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 
Todo processo que envolva necessidades humanas, precisa acompanhar 

a natureza dos seus envolvidos, com tamanha proporção que, questiono como 
um padrão de harmonia entre sujeitos pode ser estipulado no processo 
educacional, e de onde este se origina  

 
Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das 
coisas. O desenvolvimento interno de nossas faculdades e 
de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que nos 
ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos 
homens; e o ganho de nossa própria experiência sobre os 
objetos que nos afetam é a educação as coisas. (ROUSSEAU, 
2004, p. 10-11).  
 

Compreendendo que o homem já integra a natureza a sua maneira, 
existiriam apenas duas formas de educação, a da Natureza e das Coisas. Neste 
caso, Dinello disserta que seria como uma necessidade natural.  

 
Experimentar utilizando objetos permite manifestar os seus 
sentimentos, inquietações e inclusive assumir 
oportunamente as diversas formas de relacionar-se com 
outros sujeitos. Sem os objetos mediadores as crianças e os 
jovens estão limitados à relação interpessoal; 
constrangimento que em certos momentos, leva a 
transformar os sujeitos em objetos criando situações de 
agressividade e competição violenta. (DINELLO, 2009, p. 20).  
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Assim, como a manifestação de sentimentos e inquietações também é 
algo natural e quanto mais o sujeito se experimenta com objetos, mais 
intensamente “joga” consigo mesmo, de maneira que “as interações com 
objetos se transformam em uma via de aprendizagem” (DINELLO, 2009, p. 21). 
Os objetos tornam-se pontes ou enzimas naturais para as relações. Desta 
forma a educação da natureza, do homem e das coisas, unifica-se pela 
experiência em uma única forma de educação natural. Assim acredito que a 
relação professor-aluno no processo educativo, vai além de mecanismos 
puramente sociais, mas esta enraizada em aspectos biológicos.  

Se a relação humana se estabelece em aspectos sociais, ou seja, na 
própria definição de interação harmônica de indivíduos da mesma espécie, 
então quando a mesma não garante as ações benéficas para manter seu 
equilíbrio ocorre o desgaste e consequentemente o afastamento entre os 
sujeitos ou adoecimento na qualidade da relação promovendo diversas 
sequelas que irão afastar cada vez mais o sujeito do convívio em um ambiente 
de aprendizagem sadio.  

Quando ocorre esse adoecimento, a relação muda para um campo 
desarmônico, em uma estrutura vertical e competitiva onde o conflito se 
baseia no domínio sobre o outro. O professor quer que sua vontade seja 
obedecida e o aluno igualmente. 

Neste contexto, por orientação de Rousseau, parto para a observação da 
natureza, na qual ações de competição são avessas a ações sociais cabíveis a 
uma espécie. E que, de acordo com Cassini (2005) por meio das relações 
ecológicas intra e inter especificas existem outras composições harmônicas de 
interação.  
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                        Figura 1 - Relações Ecológicas 

 
Professor e aluno vivem na mesma sociedade, suas relações deveriam 

ser intraespecíficas, entretanto o desgaste de suas relações sociais gera um 
processo desarmônico que os afasta como sujeitos e os desarmoniza como 
espécie.  

Professor e aluno não se identificam na escola como iguais, e por mais 
que biologicamente sejam da mesma espécie, por questão de maturação 
fisiológica, emocional e cognitiva, se encontram como diferentes.  

Dessa forma, duas espécies teóricas e distintas podem sim, ter uma 
relação predatória, desarmônica a sociedade. Entretanto, existem outras 
formas de relações ecológicas inter-específicas harmônicas como o 
mutualismo, uma “associação entre indivíduos de espécies diferentes na qual 
ambos se beneficiam. Esse tipo de associação é tão íntima, que a 
sobrevivência dos seres que a formam torna-se impossível, quando são 
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separados”. Partindo dessa estrutura relacional, para Rousseau, os docentes e 
discentes devem chegar a um consenso lógico no qual 

 
Mas como eles se veem como devendo passar a vida juntos, 
importa-lhes fazerem-se amar mutuamente e por isso 
mesmo se tornam caros um a outro. O aluno não se 
envergonha de acompanhar na infância o amigo que deverá 
ter em crescendo; o governante toma interesse pelos 
cuidados cujo fruto deverá colher, e todo tempo que dá a 
seu aluno é um capital que aplica em proveito de sua 
velhice. Esse contrato estabelecido de antemão supõe um 
parto feliz, uma criança bem formada, vigorosa e 
sadia.(ROUSSEAU, 2004, p. 30).   

 
Acredito que o caminho para essa forma de relação, já tenha sido 

descoberto por Huizinga (2000) ao anunciar  
 
 

Em época mais otimista que a atual, nossa espécie recebeu a 
designação de Homo sapiens. Com o passar do tempo, 
acabamos por compreender que afinal de contas não somos 
tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão do 
século XVIII nos fizeram supor, e passou a ser de moda 
designar nossa espécie como Homo faber. Embora faber não 
seja uma definição do ser humano tão inadequada como 
sapiens, ela é, contudo, ainda menos apropriada do que 
esta, visto poder servir para designar grande número de 
animais. Mas existe uma terceira função, que se verifica 
tanto na vida humana como na animal, e é tão importante 
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como o raciocínio e o fabrico de objetos: o jogo. Creio que, 
depois de Homo faber e talvez ao mesmo nível de Homo 
sapiens, a expressão Homo ludens merece um lugar em 
nossa nomenclatura.  

 
Por intermédio do jogar, é possível alcançar patamares de expressão, 

interação e criação, que são fundamentais a aprendizagem por transcenderem 
o cognitivo e auxiliarem os processos sociais. Assim é possível falar de um  

 
jogo sagrado, pelo fato de ser indispensável ao bem-estar da 
comunidade e um germe de intuição cósmica e de 
desenvolvimento social, não deixa de ser um jogo que, como 
dizia Platão, se processa fora e acima das austeras 
necessidades da vida quotidiana. É nos domínios do jogo 
sagrado que a criança, o poeta e o selvagem encontram um 
elemento comum. (p. 10).  

  
Esse jogo sagrado pode habitar a escola, fora do caráter exclusivamente 

recreativo. Huizinga fala que o jogo é uma ação voluntária com o fim em si 
mesmo, usa-lo na sala de aula com parâmetros curriculares, seria uma 
contrariedade. Mas proponho algo distinto que não exclui as orientações do 
autor. Um jogo de criar jogos, um método-jogo que tem como função criar 
jogos na sala de aula com os conteúdos curriculares, seria um ajuste natural.  

Percebo que essa é a formula mais próxima a educação natural (e 
integral), para se desenvolve-la em um aspecto bio-psico-social (e espiritual), 
pois “nossa espécie não deve ser formada pela metade”(ROUSSEAU, 2004, p. 
19).   

No jogar existe o processo de encontro com o outro, entre objetos ou 
representações, havendo um fluxo de experiências que transita pelos 
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participantes de maneira interativa. Dentro da atmosfera do jogo, os sujeitos 
recompõem suas funções relacionais  

 
Jogar um contra o outro significa, ao mesmo tempo, 
encontrar um companheiro e brincar juntos. Enfrente-o, 
mas é graças a ele que posso me expressar: nós agimos em 
interdependência e emulação. Ambivalência importante: no 
jogo, todo companheiro é, ao mesmo tempo, adversário; e 
todo adversário é um companheiro.(DINELLO, 2007, p, 16).  

 
Dinello reafirma a interação do jogar pela experiência do encontro 

consigo mesmo por meio do outro, tendo o jogo como um campo de 
representações e expressão que permite o sujeito se identificar, no meio que 
esta inserido. Estreitando assim as relações sócio-afetivas entre os 
participantes. Em paralelo, Vigotski pontua em sua teoria da Zona de 
Desenvolvimento Proximal que existem questões de aprendizagem que podem 
se desenvolver individualmente e outras que necessitam de conexões sociais. 

 
A Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1998, p. 
112).  

 
A Zona de Desenvolvimento Proximal “define aquelas funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
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amadurecerão, mas que estão, presentemente, em estado embrionário4". 
Assim, que pelo jogar são promovidas experiências quem desenvolvem laços 
de interação que permitem facilitar aos sujeitos seu processo de 
amadurecimento, pois, “é nos jogos que é possível experimentar tudo sem 
medo de outras consequências, que não sejam a alegria ou o aborrecimento 
momentâneo” (DINELLO, 2007, p. 53).  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após esse arcabouço teórico pude perceber que nada na espécie 

humana é tão natural como a aprendizagem, e nada é mais natural na 
aprendizagem que o jogo. A leitura sobre a naturalidade do processo 
educacional parece muito romântica, mas só cheguei a compreender fisiologia 
da educação, por meio da prática constante.  

Durante o mestrado (2011) promovi ainda em aspecto embrionário, a 
proposta de uma metodologia roleplaying, que propõe por meio da 
recomposição da estrutura do conteúdo curricular o desenvolvimento de jogos 
narrativos, tendo como parâmetros elementos dos jogos de representação 
(Role playing Games) e a Jornada do Herói Mitológico, presente obra de 
Joseph Campbell (2011), o Herói de Mil faces, com aporte de Vigotski, 
Huizinga, Ausubel, Dinello, entre outros. Para que, professor e aluno 
pudessem vivenciar juntos, a experiência descrita por Campbell 

Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da 
aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram 
antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua 
extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, 

                                                           
4 VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. Pág 97. 
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onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos 
um deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos 
a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, 
iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde 
pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo 
todo. (CAMPBELL, 1990). 
 

Esse encanto pela descoberta foi a principal experiência desenvolvida 
entre 2011 á 2015, quando a metodologia roleplaying foi lecionada como 
curso de extensão e sofreu continuas modificações, adicionando outros jogos 
como o LARP (Live Action Role Playing – Representação ao Vivo), tabuleiros e 
cartas. A ação desses jogos na vida de educadores e educandos afetou 
profundamente suas relações afeto sociais estabelecidas na sala de aula. A 
punição foi substituída pelos convites a jogos, os conflitos foram 
transformados em formas de expressão e o conteúdo passou a ser trabalho 
como contextualização de saberes percebidos. Esses resultados surgiram do 
encontro continuo entre a imaginação, expressão e a ludicidade. Assim, penso 
que, a educação só pode se dar por completo pela naturalidade de um 
processo fisiológico consciente.  
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PEDAGOGIA PENTECOSTAL NO TEMPLO E NO 

ESPAÇO DOMÉSTICO 
 

 
BRUNNER, Flávia Silva Cruz1 

 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de explorar a pedagogia pentecostal em 
dois espaços distintos: o templo e a casa. Como a escola dominical semanal 
lapida a ideologia das Assembleias de Deus utilizando uma metodologia 
extremamente estruturada para que o corpo de membros se mantenha unido e 
expanda, e seu comportamento é reproduzido na esfera doméstica e na 
educação dada aos filhos. 

Palavras-chave: educação, pedagogia pentecostal, espaço doméstico, 
igreja, métodos de ensino. 
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É simplesmente impossível que a religião evangélica 
concorra com o catolicismo sem se munir do poder e da 
influência da educação. Cada sistema tem a sua ideologia e 
as suas vantagens. Nós, evangélicos, estamos plenamente 
convencidos da superioridade dos nossos ideais, mas o povo 
culto em geral não aceita o evangelho, antes de ficar 
convencido da cultura evangélica. É justamente no campo 
da educação que o evangelho produz os seus frutos seletos 
e superiores, homens preparados para falar com poder à 
consciência nacional. (CRABTREE, 1976, pág. 69). 

 
EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 

 
O programa educativo é uma das primeiras e mais importantes 

expressões da obra missionária, e é o objetivo deste trabalho mostrar a sua 
prática, especialmente com crianças ainda não alfabetizadas. Neste ponto, o 
programa educativo protestante se diferencia do católico, que oferece a 
catequese somente às crianças que já frequentam o ensino laico, ou seja, a 
escola formal. 

A natureza e a profundidade das mudanças que se quer introduzir na 
sociedade, não combinam com o analfabetismo dos conversos e nem com 
pouca instrução. É necessário que o crente possa, minimamente ler a Bíblia e 
certa literatura religiosa, como as Lições da escola dominical. Esta ideologia é 
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difundida de maneira que os membros jamais se sintam diminuídos por não 
terem instrução escolar suficiente. A própria dinâmica das atividades da 
denominação motiva os membros menos instruídos a quererem aprender a 
ler, seja para participar das atividades mais ativamente, seja para poder cantar 
ou mesmo para converter novos membros e alcançar o status de alfabetizado 
pela fé. 

A Escola Bíblia Dominical, nas Assembleias de Deus do Ministério do 
Belém, visa em seu discurso, ensinar do modo mais puro, a palavra de Deus 
para que se atinja o que chamam de, a maturidade Cristã. É um departamento 
que integra todos os demais e é o motor de crescimento da obra missionária. 
Poderia ser visto como um departamento de marketing direto, pois a 
participação dos membros para a conversão de novos membros, ou expansão 
da denominação no sentido da quantidade de membros, se dá através das 
estratégias de ensino da doutrina. Mas na prática acaba fazendo um pouco 
mais do que isto, acaba por construir valores morais e éticos que fazem toda a 
diferença entre as crianças que a frequentam e as que não a frequentam, no 
caso os vizinhos e amigos que são convidados a também visitarem “a 
escolinha”. 

Através da observação em campo (nos templos), pude observar e 
entender in loco, como este processo ocorre: a construção de ideias, 
comportamentos e valores da criança assembleiana na primeira infância. A 
ideologia é materializada tanto nas vestimentas das crianças pequenas do sexo 
feminino, com o uso de uma moda evangélica na forma de saias longas, blusas 
folgadas e sem decotes, quanto da manutenção do cabelo longo, sem corte e o 
não uso de joias de qualquer espécie e maquiagem. No caso das crianças do 
sexo masculino, há a tentativa de vesti-los como um adulto em miniatura, um 
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homem sério, com cabelos bem cortados, camisa ou até mesmo ternos. Há a 
preocupação dos pais e professores em reproduzir comportamentos e gestos 
que faça com que os pequenos membros se sintam parte de um grupo 
especial, como o cumprimento específico, que funciona como um código: a 
paz do Senhor, dentre outros. 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS ASSEMBLEIAS 

DE DEUS 

Se nosso desejo é educar uma pessoa na virtude, temos de 
poli-la desde tenra idade. E se alguém deseja avançar em 
direção à sabedoria, tem de estar aberto a essa meta desde 
seus primeiros anos de vida, quando sua qualidade 
industrial ainda está ardendo em atividade, a mente é 
maleável e a memória é forte. Johann Amos Comenius 
(1592-1670) em sua Didática Magna. 

 
 
A exortação de Comenius acima ainda soa tão verdadeira neste início de 

século XXI como na época que foi escrita há mais 300 anos. Enfatiza os 
benefícios protetores que a educação iniciada na mais tenra idade, tal como a 
idéia de educação cristã, que se propõe pró-ativa ao invés de remediadora. Ou 
seja, as Assembleias de Deus, têm em sua pedagogia, princípios educacionais 
clássicos, que não são diferentes dos difundidos pelos clássicos como 
Comenius ou Rousseau: ou seja, as crianças são receptivas à serem 
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“moldadas”, a partir do seu nascimento. A ideologia pentecostal independe do 
domínio do idioma escrito para ser reproduzida e internalizada. A idéia de 
educar os filhos e vê-los crescer num caminho tido pelos membros como de 
retidão desde bem pequenos é algo mais desejável do que as tentativas de 
salvá-lo quando já crescido. 

 
 

A Igreja possui mandato bíblico claro para se engajar na 
instrução direta. Mesmo o leitor superficial encontra a 
Escritura repleta de advertências para comunicar a verdade 
da atividade reveladora de Deus entre os homens. Chadwick 
identificou pelo menos vinte e cinco diferentes palavras 
hebraicas e gregas usadas pelos autores canônicos para 
descrever algum aspecto do processo de 
ensino/aprendizagem. Tal diversidade na terminologia 
sugere algo da complexidade do processo de aprendizagem, 
mas também deveria transmitir um senso de prioridade e 
urgência. Qualquer ministério abordado com tal fervor na 
Palavra de Deus tem de ter genuína significância para o povo 
de Deus. (EDWARDS, s.p, s.d) 

 
Mesmo que, a língua portuguesa não forneça nada de igual no que tange 

à diversidade semântica com a qual os idiomas bíblicos originais descrevem o 
ensino e a aprendizagem, mesmo o restrito universo de vocábulos requer 
medida de definição. Falo, por exemplo, de "ensino", "treinamento" e 
"instrução", bem como de "aconselhamento" e "disciplina", todos sob a 
rubrica da "educação".  
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A educação pode ser pensada como: o processo amplo pelo qual a 
pessoa aprende algo e instrução como as atividades pelas quais a 
aprendizagem é causada no indivíduo. Assim, a instrução pode tomar a forma 
de ensino ou de treinamento. Um aspecto que diferencia estas ideias pode ser 
percebido entre "aprender que..." e "aprender a...". 

O ensino focaliza-se em informar (o conteúdo ideológico da 
denominação) e treinar na habilidade. O ensino enfatiza o conteúdo e a 
capacidade de treinamento, também tende de maneira oposta a muitas 
aplicações práticas possíveis, enquanto que o treinamento vai de encontro a 
uma melhor maneira de fazer algo. Os membros são treinados na habilidade 
de ler a literatura da denominação (Bíblia, hinário, literatura da CPAD) e de 
reproduzi-la para não membros e em especial, familiares, a ponto de tornar 
esta literatura parte indispensável de seu cotidiano.  

A instrução bíblica eficaz incorpora o ensino e o treinamento no 
cumprimento de diferentes aspectos do mandato educacional dos 
conhecimentos bíblicos no universo pentecostal.  

A instrução, entendida aqui como ensino e treinamento, ocorre numa 
variedade de contextos com impacto consequente no desígnio da instrução. 
Diferentes estratégias são evocadas ao educar alunos como indivíduos, neste 
caso “filhos de Deus” ou “escolhidos” em grupos definidos ou como audiência 
em massa. Nas Assembleias de Deus, os professores são orientados a ensinar 
em cenários organizacionais indo do altamente estruturado para o muito 
informal. Isto significa que os professores usam uma metodologia de repetição 
do discurso da denominação em salas estruturadas como sala de aulas, 
mantendo a autoridade que um professor demanda, mas dando espaço para a 
participação ativa dos membros, para que haja a troca de informações de3 
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maneira mais ativa do que numa sala de aula laica ou de um catecismo, onde o 
conteúdo é apenas reproduzido pelo professor, sem discussão a seu respeito 
pelos alunos. Professor e aluno podem ser discrepantes em termos de idade, 
entendimento ou autoridade, ou podem ser virtuais colegas, conhecidos 
somente dentro do espaço do templo. No caso do trabalho com o Jardim de 
Cristo, a classe das crianças de 3 a 5 anos da Assembleia de Deus Ministério do 
Belém Sede, de Presidente Prudente, há a diferença de idade, mas um 
constante clima de carinho e aconchego, o que acaba atraindo as crianças. 
Lembrando deveras, uma pré-escola, desde o mobiliário, à decoração das 
paredes, ao tratamento dispensado pelas professoras às crianças. 

As possibilidades de materializar a pedagogia pentecostal são muitas: 
educação no contexto institucional (no templo), a educação definida como um 
sistema de experiências de aprendizagem complexas (nos cultos domésticos 
familiares ou em grupos, que não foi objeto deste estudo), planejadas, 
organizadas, sistemáticas, propositadas, deliberativas e intencionais, as quais 
em teoria provocam mudanças comportamentais na pessoa é a que importa 
nessa pesquisa realizada no Jardim de Cristo. A qualidade intencional na 
educação institucional em particular, torna o desígnio educacional uma 
preocupação legítima no caso dos pais das crianças ainda não alfabetizadas. 
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O PAPEL DO PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA INSTRUÇÃO DA 

PEDAGOGIA PENTECOSTAL 

 
Designar implica em propósito, e o desígnio da instrução demanda clara 

articulação da missão para a qual é intencionada. Há um objetivo comum a ser 
alcançado. Sobretudo, precisamos examinar com mais detalhes o processo de 
definir metas institucionais concretas, porque são elas que estabelecem o 
fundamento no qual todo o edifício educacional permanece.  

O exercício instrutivo não pode ser visto como um evento discreto, 
realizado uma vez para todo o sempre. Ocorre devagar e progressivamente, 
em movimento de espiral por sucessivas repetições através de quatro 
estágios. Adentrando no ciclo para análise, pode-se começar com o estágio de 
identificar as necessidades, ou seja, os objetivos a alcançar. Metas 
educacionais não ancoradas numa compreensão precisa das necessidades 
existentes da população são estéreis e ineficazes. Essas necessidades formam 
o vínculo com a realidade; na verdade, são a base racional para o que quer que 
seja que a instituição resolva fazer em termos educacionais.  

Havendo identificado a necessidade, a preocupação passa para as 
possíveis soluções, fornecendo ensinamento bíblico eficaz para atender a 
deficiência. Neste momento a ideologia da denominação passa a ser 
reproduzida, pois foi determinado que o terreno é fértil para o seu 
desenvolvimento. Os alunos que procuram este tipo de conhecimento e 
conjunto de valores, acreditam estar buscando soluções para seus problemas, 
buscando respostas aos seus anseios. Determinar uma possível proposta 
conduz ao estágio de implementação, onde as propostas tornam-se realidade. 
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O que for oferecido tem grandes chances de aceitação do “público” que ali se 
apresenta. O componente final no ciclo é a avaliação, a qual não está restrita à 
realização do resultado e aprendizagem, mas também considera fatores como 
recursos, apoio de pessoal e eficiência global do programa. Interação mútua 
entre os estágios; é indicada pela facilidade com a qual o ciclo pode ser 
dividido em segmentos ligados com qualquer um dos dois diâmetros. 

 

ESTABELECENDO METAS 

 

Uma tarefa inicial no planejamento de experiências de aprendizagem 
eficazes para alunos diz respeito a especificar objetivos. Objetivos de 
aprendizagem são definidas no nível macro por declarações de missão ou 
filosofia, formuladas por membros de corpos ministeriais e líderes 
administrativos à medida que eles reconhecem as necessidades dentro de 
determinada comunidade. Estes objetivos estabelecem os parâmetros gerais 
para a instituição e desembocam em políticas para orientar as operações 
correntes do dia-a-dia. No caso da pedagogia pentecostal das Assembléias de 
Deus do Ministério do Belém, o principal objetivo a ser alcançado é que os 
membros se sintam parte da congregação, partilhando conceitos do 
pentecostalismo particulares à denominação e que os discutam e reproduzam 
em sua vida cotidiana em casa, na educação dos filhos e em seu ambiente de 
trabalho e lazer. 
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Nem sempre as metas e objetivos podem ser separados. Não obstante, 
por via de regra, metas são mais amplas e menos específicas: elas estabelecem 
direção e intenção; não meios ou métodos. Pode ser útil reservar o uso de 
certos verbos auxiliares para declarações de metas, como por exemplo:  

1. Cada aluno deve saber usar uma concordância.  
2. As crianças devem demonstrar atitude de reverência (respeito, 

quietude) durante o culto.  
3. Os visitantes da Igreja serão saudados com um bem-vindo caloroso e 

amigável.  
Metas são retratadas com pinceladas livres, ou seja, são pontuais e 

podem ser desenvolvidas e detalhadas, mas são antes de tudo, diretrizes a 
serem expandidas e reproduzidas, tendo a consciência de que detalhes 
refinados serão acrescentados mediante declarações mais específicas dos 
objetivos. Metas e objetivos são essenciais para um bom desígnio instrutivo: 
eles diferem no âmbito e precisão com que definem resultados esperados.  

 
OBJETIVOS INSTRUTIVOS 

 
Objetivos educacionais são, em geral, estabelecidos nos níveis da 

liderança, onde contribuições diretas do professor podem ser significativas ou 
totalmente inexistentes, dependendo em qual localidade ele age, e seu grau 
de ligação com a central, onde o material didático é organizado e decidido. 
Contudo, a formulação de objetivos detalhados constitui tarefa do professor. 
Professores previdentes esperam dispensar considerável tempo e esforço na 
busca de alvos bem elaborados para orientar o ensino que fazem. 
Independente de lecionarem em escolas laicas ou de denominações religiosas. 
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Mas no caso das Assembleias de Deus, as professoras das crianças já possuem 
experiência no magistério em escolas laicas, são portanto, profissionais. 

Mesmo na instituição que use um currículo preparado, o qual inclua 
objetivos de aula e de lição (conteúdo a ser reproduzido), conta-se como certo 
fazer adaptações e modificações nesses objetivos para atender necessidades 
específicas desta classe. A habilidade profissional e o entendimento pessoal do 
professor interferem para tornar pertinentes essas intenções gerais aos alunos 
que ele ensina.  

Os objetivos para serem efetivos devem ser: 
1. breves o bastante para serem ditos de memória; ou seja, que não 

desmotive nenhum aluno a continuar a frequentar a escola dominical 
devido à dificuldade de seguir o raciocínio. 

2. claros o bastante para serem escritos e; 
3. específicos o bastante para serem alcançados. Normalmente seguido 

de exemplos práticos. 
Estes padrões permanecem recomendáveis, mas os professores 

frequentemente acham mais fácil lembrar do conselho do que pô-lo em 
prática, sobretudo com respeito à especificidade.  

Há pouco, defini educação em termos de mudança de comportamento. 
Esta concepção do que a aprendizagem acarreta, influenciou fortemente o 
processo de esclarecer os objetivos instrutivos. Os professores são 
incentivados a definir objetivos de desempenho como guia para planejar 
experiências de aprendizagem eficazes. Formas de comportamento adequadas 
ao que a denominação pensa ser o correto, são reproduzidas no discurso das 
escolas dominicais. 
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Em outras palavras, um objetivo descreve o que o estudante será capaz 
de fazer havendo ele dominado aquele particular aspecto da instrução. Dentro 
do contexto dos objetivos instrutivos, o comportamento abrange mais do que 
apenas atividade física pública: pode ainda descrever processos mentais como 
lembrar-se e formar preferências. Portanto, todos os objetivos da 
aprendizagem parecem ajustar-se dentro de três categorias: o cognitivo, do 
conhecimento e entendimento; o afetivo, concernente a atitudes e valores; e 
o psicomotor, que se concentra no desenvolvimento da habilidade.  

Desenvolver habilidade na definição de objetivos orientados ao 
desempenho não ocorre facilmente, mas promete estar disponível. Certo 
modelo recomendado para escrever objetivos sugere quatro componentes 
para que haja uma declaração completa: audiência, comportamento, 
condições e grau.  

Para a audiência especifica o aprendiz a quem a instrução foi designada, 
o planejador leva em conta idade, nível de experiência, desenvolvimento 
escolar e outros detalhes relevantes, os quais podem afetar a habilidade em 
alcançar o alvo pedagógico.  

Ao escrever objetivos com coerência para a mesma classe, deve ser 
simples o suficiente para poder referir-se a alunos, mas não se deve permitir 
que a interpretação genérica mascarasse as distinções entre os indivíduos da 
classe. A ideia é, portanto, de que os alunos reproduzam todos os conceitos e 
comportamentos que a denominação pensa ser o que melhor representa o 
conjunto de valores das Assembleias de Deus. O componente comportamento 
emerge de respostas a perguntas como: O que um aluno será capaz de fazer 
logo que tenha dominado esta lição? 
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As condições referem-se a dois elementos; um ou ambos podem 
requerer elaboração para que determinado objetivo da lição seja alcançado. A 
fim de que o estudante tenha o desempenho esperado, pode ser que ele 
precise de alguns materiais, recursos ou equipamentos.  

Qualquer coisa acessível para que o objetivo seja atingido pode estar 
incorporada na frase: "Temos aqui um mapa que mostra Israel e Judá durante 
o reinado de Salomão...". Um segundo tipo de condição estabelece os 
parâmetros do desempenho: O comportamento ficará evidente mediante a 
que tipo de resposta? Oralmente? Demonstrando uma habilidade?  

Para alguns tipos de instrução o propósito é claramente atingido ou não. 
Em outras instâncias, graus de realização são possíveis, e o professor pode 
escolher especificar no objetivo um nível consistente com a realização 
satisfatória. 

Acrescentar a condição de que as crianças da Escola Dominical recitem 
os livros do Novo Testamento em ordem "com não mais do que dois erros", 
seria um exemplo de especificar o nível de desempenho. Considerar fatores 
como a idade e a formação do aluno, a habilidade – se o essencial é o conceito 
ou a aptidão – e se depois será revisto no currículo, ajudarão o professor a 
decidir se algo menos que o domínio da totalidade é sim aceitável.  

Para algumas pessoas, fazer dos objetivos comportamentais parte 
necessária do planejamento da lição é questionável, talvez até 
contraproducente. Entre os argumentos comumente apresentados contra a 
confiança em tais declarações rigidamente formuladas, incluem-se:  

1. Resultados triviais são fáceis de especificar: metas de aprendizagem 
realmente significativas são difíceis de definir em termos comportamentais. 
Assim, o ensino se focaliza em assuntos menos importantes.  
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2. Objetivos escritos constrangem a habilidade do professor tirar 
proveito dos "momentos susceptíveis de ensino" que surgem 
inesperadamente durante a aula.  

3. O ensino eficaz não é apenas questão de fazer todos os estágios 
apresentados pelo livro; muitos imponderáveis causam impacto no processo 
de aprendizagem.  

4. Objetivos rigidamente definidos transformam os alunos em objetos: 
eles não "aprendem"; eles "são ensinados".  

É certo que os professores devem ter o cuidado para que objetivos não 
se transformem num fim em si mesmos, em vez de serem meios para a 
instrução eficaz. Popham responde a críticas como essas defendendo o 
refinamento da prática e não o abandono. Com esforço, qualquer meta de 
aprendizagem pode ser traduzida em uma ou mais declarações ligadas ao 
desempenho.  

Finalmente, os objetivos, jamais devem restringir a liberdade do 
professor de alterar um plano, a fim de capturar uma lição inesperada, o que 
ocorre frequentemente. Contudo, deve-se atentar para as prioridades antes 
defindas, porque ao perambular sem conhecer o terreno pode fazer o 
professor se perder. 

 
O JARDIM DE CRISTO NA ASSEMBLÉIA DE DEUS-SEDE 

 
O trabalho de campo na classe da Escola Dominical das Assembleias de 

Deus/Sede, teve início efetivo no final do mês de maio de 2002. Fui 
apresentada à Profa. A., que me deu a liberdade de observar, questionar, 
gravar e entrevistar crianças, mães, ela mesma e a outra professora L. 



Revista Cosmos - ISSN – 1679-0650 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
BRUNNER, F. S. C. Revista Cosmos, v. 7, n. 3, p. 79-119, 2014. 

  
 

93 
 

Também colocaram à minha disposição o material base para a preparação de 
aulas que consistia num guia de assuntos da Revista bíblica para a classe do 
jardim. Ou seja, a pesquisadora teve a permissão das professoras para 
investigar seu trabalho prático e o material didático usado para as aulas, além 
de interagir com todos os indivíduos que faziam parte das aulas. 

As aulas tinham como parâmetro o tema da semana da Revista do 
Jardim de Infância. Por exemplo, com o tema: ‘O começo do mundo foi assim’, 
tinha como estrutura na revista do professor. O objetivo é o de explicar a 
criação do mundo usando a base bíblica: 

Tema: O começo do mundo foi assim 
Verso áureo: “Todas as coisas foram feitas por Ele” (Jo 1.3) 
Objetivos: após a aula o aluno deverá: Saber que Deus é o autor da vida. 

Ele criou todas as coisas. Entender que Deus criou o mundo para o homem 
como forma de manifestar o seu amor. Expressar sua gratidão a Deus pela 
criação de todas as coisas. 

Leitura Bíblica: trecho bíblico relacionado como tema, neste caso 
Gênesis 1.1-3. 

Ei tia! Nós somos assim... dicas sobre o desenvolvimento físico e 
psicológico (no sentido da aprendizagem) das crianças do Jardim de Infância. 

Sugestões: idéias para tornar a aula mais atraente para os pequenos, 
como objetos que suscitem a curiosidade e trabalhos manuais. 

Desenvolvimento da aula: cumprimentos, oração, versinho áureo e 
oferta. 

Hora de história: contanto histórias que aconteceram há muito tempo 
atrás, sempre histórias bíblicas. 
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Aplicação prática: o professor pode colocar um cartaz e pedir às crianças 
que comentem coisas boas que Deus fez em suas vidas. 

Avaliação: momento no qual o professor lança perguntas sobre a 
historinha, pode ou não dar pequenos brindes com isto. 

Hora da tarefa (Pintura das figuras na revista referentes ao plano de 
frequência). Encerramento. (Cântico do corinho de despedida, organização do 
material e da sala, oração com as crianças e despedida em ordem). 

Toda a estrutura da aula contida no guia do professor, contém a 
ideologia e a pedagogia pentecostal. Ou seja, um conjunto de instruções para 
que os alunos construam ideias e comportamentos circunscritos à 
denominação e que estendam isto à vida secular, ou seja, à vida fora dos 
limites do templo da denominação. 

A seguir seguem alguns trechos das aulas: 
 

Flávia.: Domingo dia 02 de junho Trabalho de Campo na 

Assembléia de Deus da Sede. Começo do trabalho com as 

crianças. 

Professora (as crianças repetem a oração) “Senhor Nosso 

Deus, nós te agradecemos pela sua proteção, e porque nos 

trouxe aqui, nesta manhã para aprendermos a Sua palavra, 

e porque o Senhor tem nos ajudado e tem guardado nossas 

vidas... Nós te pedimos que nos ajude nessa manhã para 

nós entendermos tudo direito da sua palavra...nos 

orientando em tudo...Ajuda a nossa professora...que nos 

ajude para fazer tudo. Pra a luz e glória do seu Nome. 
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Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém”. 

Criança(s): Vamos cantar o hino professora... 

Ah não tia...eu vou quere pintar... 

Professora: Vamos cantar o hino...Sabe aquele hino: 

“Perto, perto de Deus eu quero andar... 

Perto, perto de Deus eu quero andar 

Quero ser parecido com Jesus”. 

Criança(s): Não... eu sei aquele lá: 

“Perto, perto 

amor, só amor 

Rei dos Reis 

É meu Salvador”. 

Professora: Agora a outra 

Criança(s): Não vou cantar... 

Professora: É bem facinho... 

Criança(s): “Perto, perto de Deus eu quero andar... 

Perto, perto de Deus eu quero andar 

Quero ser parecido com Jesus”. 

Professora: 

Aí depois que a gente aprender vamos cantar bem forte 

assim... Primeiro a gente vai cantar como se estivesse com 

sono. Depois a gente vai cantar bem rápido. 

Vamos cantar? Nós vamos cantar agora como se estivesse 

com sono ainda. 

Criança(s): “Perto, perto de Deus eu quero andar... 
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Perto, perto de Deus eu quero andar 

Quero ser parecido com Jesus”. ( Cantando devagar) 

Professora: Bem rápido agora...ta na hora de acordar... 

Criança(s): “Perto, perto de Deus eu quero andar... 

Perto, perto de Deus eu quero andar 

Quero ser parecido com Jesus”. ( Cantando rápido) 

Professora: Vamos de novo? 

Criança(s): Perto, perto... 

Professora: Vocês aprenderam? 

Criança(s): Perto, perto... (cantam novamente) 

Professora: Vamos ver aquele hino de acordar primeiro? 

Vamos? 

Criança(s): “Mãos na boca, na cabeça, no joelho e dedão do 

pé... 

Mãos na boca, na cabeça, no joelho e dedão do pé... 

Dê uma volta e três pulinhos, aperta a mão do seu vizinho” 

Professora: Vamos de novo? 

Criança(s): “Mãos na boca...” (Cantam) 

Professora: Vamos nos sentar em círculo. A Michele vai 

perguntar que livro é esse, lá em cima. E vocês vão 

responder o quê? 

Criança(s): Essa é a Bíblia palavra de Deus vejam os 

ensinamentos seus. 

Professora: “Porque os justos... 

Criança(s): Porque os justos... 
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Professora:...lideraram a fé” 

Criança(s):...lideraram a fé” 

Professora: Gálatas... 

Criança(s): Gálatas... 

Professora: Capítulo 3... 

Criança(s): Capítulo 3... 

Professora: Versículo 8 

Criança(s): Versículo 8. 

Professora: A gente vai agora sentar um pouquinho. Todos 

já colocaram a moedinha? 

Criança(s): Já! 

Professora: Então vamos ouvir a historinha ...(corte). Ficava 

na cidade de Jericó. A cidade naquele tempo de Jesus, elas 

eram repletas de muros. Ta? 

Hoje nossa casa não tem muro em volta? 

Criança(s): Tem. 

Professora: Tem né? Nossa casa é cercada. E naquele 

tempo de Jesus... 

Criança(s): Quero beber água...Vou beber água também... 

Professora: Vou esperar vocês beberem água...senão 

depois ninguém vai saber contar a historinha... Pronto 

Matheus? 

Então no templo ficava, ele era cego – então eu posso ver 

aqui...eu sei que a blusinha é cinza...a manga da blusa é 
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laranja...tem detalhe cinza... E agora a Camila vai dizer pra 

mim: o que é que você vê...você vê o que? 

Criança(s): Tem branco e azul. 

Professora: Na minha roupa tem branco, né? 

Criança(s): Azul claro! 

Professora: Azul claro...Tem esverdeado. 

Criança(s): A sandália é marrom. 

Professora: A sandália é marrom...A gente vê o mundo, né? 

A gente vê quando ta chovendo...a gente vê quando ta de 

dia...Então a gente vê tudo isso, né? 

Agora aqui, vamos fechar os olhos. Fechou? O que é que a 

gente vê? 

Criança(s): Nada. 

Professora: Ah! Tudo escuro, né? Então, é muito difícil, né? 

A pessoa saber que ta de dia ou de noite...não dá pra ver as 

cores, né? Não dá pra ver o movimento...não dá pra ver os 

passarinhos...só ouve o canto dele, mas não dá pra ver o 

jeito que ele é. Cada passarinho canta de um jeito, né? E ele 

não conseguiria ver. 

Então...e o Bartimeu...ele estava nessa situação, ele não via 

nada. Ele escutava tudo...Ele não via as flores...ele sentia o 

perfume...mas não consegui ver. 

Então eu acho que...eu fico pensando assim...que o 

sofrimento que ele sentia de estar nessa situação...Então 

ele não podia trabalhar. O Bartimeu não podia 
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trabalhar...ninguém queria dar trabalho para o Bartimeu. 

Quem que ia dar trabalho para ele? Então ele ficava na 

entrada da cidade, eu já falei para vocês que a cidade era 

cercada de muro. E aí ele ficava lá no portão da cidade, 

onde as pessoas entravam e saiam da cidade. 

Só que um dia ele ouviu um barulho. Uma multidão vinha 

vindo. E ele ouviu falar que era Jesus que estava vindo, e 

que Jesus curava. E o Bartimeu, ele tinha tanta certeza de 

Jesus ia curar ele, sabe o que ele fez? Ele começou a gritar 

bem alto! 

Na Bíblia diz que ele começou a clamar...Clamar não é 

apenas falar do jeito que eu estou falando com voes. 

Clamar é falar bem alto, em voz alta. É gritar mesmo! 

E ele começou... ele se levantou dali de onde ele estava e 

começou a clamar bem alto por Jesus: “Jesus eu sei que 

você está vindo! Tem piedade de mim!” 

E ele gritava bem alto. E as pessoas que estavam perto dele 

começaram a falar para ele parar de gritar... “Tá 

incomodando Jesus”. Mas ele começou a gritar mais alto 

ainda. Aí sabe o que aconteceu? Jesus...(corta a fita)” 
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Nesta aula do Jardim de Cristo havia crianças de 2 anos e meio até os 6 

anos de idade, e ali aprendiam a doar moedas para os projetos missionários da 
igreja. O rito de ofertar dinheiro em espécie para a manutenção econômica da 
própria denominação e suas obras de expansão e/ou missão, são ensinadas o 
mais cedo possível para que a criança construa um sentimento de orgulho em 
participar concretamente na manutenção da denominação. A ideia passada a 
elas pelas professoras é a do desapego com os bens materiais e o altruísmo. As 
aulas eram sempre planejadas pelas duas professoras (A. e L.) de maneira que 
os objetivos fossem alcançado de um modo lúdico, onde as crianças sempre 
sentissem o desejo de voltar e trazer amiguinhos, participar dos cânticos, da 
oração, ofertar dinheiro e escutar as historinhas. As historinhas cumprem o 
papel tanto de entreter, pois a criança se sente parte da denominação, para 
qual é destinada uma historinhas nos moldes para sua idade, e seus pais 
compreendem este gesto como um serviço destinado especificamente à faixa 
etária de sua prole como ato de zelo para com os pequenos assembleianos. 

A seguir trechos de algumas aulas para crianças da escola dominical:  
Dia 08/09/02 
...”um homenzinho torto a bíblia encontrou, e tudo que era 
torto Jesus endireitou”. 
Vamos cantar então: 
“Havia um homenzinho torto...morava numa casinha 
torta...andava num carrinho torto...a vida era torta...um dia 
o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto 
Jesus endireitou”. 
Aprendeu? Vamos de novo? O Juninho sabe esse 
corinho...então fica aqui! Vamos ficar em pé? 
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“Havia um homenzinho torto...morava numa casinha 
torta...andava num carrinho torto...a vida era torta...um dia 
o homenzinho torto a bíblia encontrou, e tudo que era torto 
Jesus endireitou”. 
Vai lá vamos cantar de novo: “Havia um homenzinho 
torto...morava numa casinha torta...andava num carrinho 
torto...a vida era torta...um dia o homenzinho torto a bíblia 
encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou”. 
Agora eu quero ouvir só o Juninho; vai Juninho: “Havia um 
homenzinho torto...”. 
Parabéns, palmas para o Juninho! Agora vamos cantar igual 
o Juninho, pra aprender...a gente nunca sabe tudo; na nossa 
vida é assim cada dia a gente aprende uma coisa diferente! 
A tia dá aulas, mas, muitas vezes, a tia aprende com os 
alunos também. Então a tia está aprendendo com vocês, 
com a tia Arlete, com a mamãe de vocês; então a gente está 
sempre aprendendo. Então vamos aprender o corinho? Vem 
tia Arlete...vem nos ensinar! 
“Havia um homenzinho torto...morava numa casinha 
torta...andava num carrinho torto...a vida era torta...um dia 
o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto 
Jesus endireitou”. 
Muito bem! Agora vamos ver se vocês aprenderam 
mesmo...a tia só vai fazer o gestinho...a tia vai ficar muda 
agora...não vai cantar mais. “Havia um homenzinho...” (as 
crianças continuam cantando) 
Parabéns para vocês! Tá vendo como vocês aprenderam? 
Quem vai querer? Quem vai querer? 
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Criança: Dá bala tia! 
Professora: Tem pirulito! 
Agora vocês prestem atenção na historinha, eu não quero 
ninguém fora do lugar, tá? 
A Ana veio na aula passada, você lembra da historia Ana? A 
outra aula dizia quando Deus falou no meio do? 
Crianças: povo! 
Professora: Povo...No meio do povo Deus falou! E Deus 
falou com quem no meio do povo? Com Moi... 
Crianças: Moisés! 
Professora: Moisés...Deus falou com Moisés no meio do 
povo. E Deus pediu para Moisés tirar o povo lá do Egito. 
Deus queria que Moisés tirasse o povo do Egito; e Moisés 
tirou o povo do Egito. E o povo foi andando dentro do 
deserto. Agora eu pergunto, o que é deserto? Vocês sabem? 
O povo foi andando pelo deserto...o povo foi caminhando, 
viajando pelo deserto... 
Então Moisés tirou o povo do Egito, e foi caminhando pelo 
deserto, e o que é deserto? Você sabe Ana? 
Criança: Não! 
Professora: Não sabe? E você Juninho? 
Criança: Não! 
Professora: O que é deserto? Deserto é um lugar onde não 
tem nenhuma planta; é tudo seco, é muito quente lá 
durante o dia e a noite é muito gelado! Sabiam? De dia é 
muito quente, e a noite é frio. Então era só areia e pedra, 
sabe, tinha muita pedra...tinha rocha. Então não tinha 
nenhuma arvorezinha, e sabe o que ele fez para o povo não 
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cansar? Será que lá no deserto tinha placa? Não tinha placa 
não, sabe como eles se guiavam lá no deserto? Durante o 
dia uma nuvem fazia sombra em cima dessa multidão para 
eles não ficarem com muito calor, e durante a noite uma 
coluna de fogo, tipo uma tocha acesa. Então o que 
aconteceu? 
O faraó, o rei do Egito, que deixou o povo ir, se arrependeu 
de ter deixado, e foi atrás com soldados...Antigamente, 
naquela época, não tinha carro como tem hoje, o carro era 
puxado pelo cavalo só. Então os soldados com suas lanças, 
para matar o povo, naqueles carros bem rápidos, e o povo 
andando a pé, lá no deserto. Quando eles avistaram lá 
longe, os soldados do rei vinham atrás deles...e agora? Eles 
estavam caminhando, se guiando durante o dia com uma 
nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, eles 
vieram até aqui ó...nesse lugar aqui...Acontece que chegou 
ali, ó,,,do lado de cá vinha o exercito do faraó, aí na frente 
deles tinha o mar...quem já viu o mar? Quem sabe o que é o 
mar? 
Criança: Eu... 
Professora: O que é o mar? É um rio muito grande, você já 
viu um lago? Você consegue atravessar do outro lado? Só se 
for de barco, ou então se você souber nadar. E assim 
Moisés...eles ficaram muito preocupados. 
Criança: Por que eles não foram nadando? 
Professora: Nadando? Mas, e as ovelhinhas? Como elas 
iriam atravessar? E as vacas que eles estavam levando? E as 
roupas que eles estavam levando nas malas? Aí eles ficaram 
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todos preocupados...Mas olha o que Moisés fez: Fechou os 
olhos e orou pra Deus...pediu para Deus o que ele devia 
fazer. Aí Deus pegou, ó...ele não estava com um pau na 
mão? Deus pediu para ele pegar esse pau, que chama 
cajado, e ele pegou o cajado e encostou nas águas do mar. 
Quando ele encostou lá Deus mandou um vento...quem 
sabe o que o vento fez? Quando ele encostou a vara na 
água...Deus mandou um vento no mar...olha o que 
aconteceu! Olha lá Carol! O vento abriu assim o mar, e fez 
uma rua no meio do mar...certinho assim ficou...afastou as 
águas, assim para um lado e para o outro...e o povo 
começou a atravessar pelo meio do mar 
seco...Sequinho...feito uma parede de água para lá e para 
cá. E eles começaram a atravessar o mar...andando...com as 
vacas, com as ovelhinhas, com as roupas...com as mudanças 
deles todinha, foram lá para o outro lado. 
E os cavaleiros, os guerreiros, vinham tudo atrás...E quando 
eles acabaram de atravessar, Moisés pegou a vara e o mar 
voltou...Mas os cavaleiros entraram também no mar para 
atravessar, só que quando Moisés pôs a vara o mar fechou 
com tudo dentro...os soldados...Ai todos morreram, os 
soldados. E se livrou o povo dele. Quando ficou bem claro e 
Moisés viu aquilo, o que Deus tinha feito com aquele 
exército, Moisés cantou um hino muito lindo para Deus . 
Por isso nós vamos fazer isso, cada criança vai cantar um 
hino bem bonito e bem forte para Jesus. Olha, Jesus falou 
assim: “Eu sou o caminho”. Aqui Deus não fez o caminho pro 
povo passar? E na Bíblia diz: “Eu sou o caminho”, e só vai 
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para o céu quem segue esse caminho direitinho. Que 
caminho? O de Jesus, não é? Quem aprende a palavra de 
Deus... por isso a criança vem para a escola dominical, para 
ouvir a palavra de Deus, pra ouvir o ensino do Pastor, pra 
poder seguir Jesus. Porque Jesus é o caminho. Que 
caminho? Esse caminho aqui que Deus preparou, que 
salvaram Moisés. E Jesus é o caminho que nós vamos para o 
céu, é a nossa salvação, Jesus. 
Jesus é a nossa arca, lembra? Jesus é o nosso amigo, tá 
bom? 
Então vamos desenhar, tá?  
Carol eu vou te dar um caderninho, senta lá. Você pode 
desenhar o mar, peixinho... 
A tia vai fazer aquela pergunta: Que livro é esse? 
Crianças: É a Bíblia, a palavra de Deus vejam os 
ensinamentos seus. 
Professora: Até aqui...nos ensinou...o 
Senhor...Jesus...Primeiro Samuel...capitulo 7...versículo 12 
(as crianças vão repetindo após a professora). 
Mais uma vez...bem bonito...ninguém pode falar mais alto 
que o outro. Na mesma altura, falar forte não é gritar. Um, 
dois, três, já: 
“Essa é a Bíblia a palavra de Deus, (livro onde está as leis[?]) 
e os ensinamentos de Deus. Até aqui...nos ensinou...o 
Senhor...Jesus...Primeiro Samuel...capitulo 7...versículo 12”. 
Olha...bem bonito: “Havia um homenzinho torto...morava 
numa casinha torta...andava num carrinho torto...a vida era 
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torta...um dia o homenzinho torto a bíblia encontrou, e tudo 
que era torto Jesus endireitou”. 
 
“15 de setembro de manhã. 
...Fecho os olhinhos em oração: “Papai do céu...nós te 
agradecemos...pela sua proteção...porque o Senhor nos 
trouxe aqui...nessa manhã...para aprendermos...mais de 
ti...Papai querido...fala conosco...através dessa lição...usa 
nossa professora...dê a ela sabedoria...e nos dê 
entendimento...para aprendermos...a tua palavra...nós 
queremos...entender...a tua vontade...e te 
obedecer...porque queremos...morar no céu...em nome de 
Jesus...nos ajude...Amém. 
a liçãozinha de hoje vai falar sobre um milagre de Deus...a 
lição de hoje vai mostrar o caminho de Deus para... Nós 
vamos pintar o caminho que leva os menininhos até essa 
casinha...então vamos pintar e formar o caminho que leva o 
menininho ate a casinha, ta bom? 
Vocês podem pegar o lápis de cor, tá? 
Qual o corinho que vocês querem? 
Criança: o quatro! 
Professora: Vamos cantar o corinho de acordar? Vamos? 
Vamos o corinho de acordar? 
“Mão na boca, na cabeça, no joelho e no dedão do pé... dá 
uma volta e três pulinhos aperta a mão do seu vizinho”. 
De novo: “Mão na boca, na cabeça, no joelho e no dedão do 
pé... dá uma volta e três pulinhos aperta a mão do seu 
vizinho”. 
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Vamos outro? 
“Havia um homenzinho torto...morava numa casinha 
torta...andava num carrinho torto...a vida era torta...um dia 
o homenzinho torto a bíblia encontrou, e tudo que era torto 
Jesus endireitou”. 
Vamos outro, começa pequenininho e vai crescendo, tá? 
“Eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou 
crescer...crescer, crescer, crescer...crescer para Jesus... E 
quando eu estiver desse tamanho assim... eu quero 
trabalhar pro meu Jesus sem fim... E quando eu estiver 
desse tamanho assim... eu quero trabalhar pro meu Jesus 
sem fim...” 
“Eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou 
crescer...crescer, crescer, crescer...crescer para Jesus... E 
quando eu estiver desse tamanho assim... eu quero 
trabalhar pro meu Jesus sem fim... E quando eu estiver 
desse tamanho assim... eu quero trabalhar pro meu Jesus 
sem fim...” 
Ficou bastante bom! 
Agora vamos sentar? Vem João Vitor...Então vamos cantar? 
Se você gostar você canta: 
“Eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou 
crescer...crescer, crescer, crescer...crescer para Jesus... E 
quando eu estiver desse tamanho assim... eu quero 
trabalhar pro meu Jesus sem fim... E quando eu estiver 
desse tamanho assim... eu quero trabalhar pro meu Jesus 
sem fim...” 
Amém? Gostou João Vitor? Então vem cantar também! Ó: 



Revista Cosmos - ISSN – 1679-0650 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
BRUNNER, F. S. C. Revista Cosmos, v. 7, n. 3, p. 79-119, 2014. 

  
 

108 
 

“Eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou crescer...eu vou 
crescer...crescer, crescer, crescer...crescer para Jesus... E 
quando eu estiver desse tamanho assim... eu quero 
trabalhar pro meu Jesus sem fim... E quando eu estiver 
desse tamanho assim... eu quero trabalhar pro meu Jesus 
sem fim...” 
Amém? Então vamos cantar agora o da formiguinha. Vocês 
sabiam que a formiguinha corta a folha e carrega? 
Crianças: Sabia! 
Professora: quando uma deixa a outra pega, mas o trabalho 
tem que ser feito. Vocês sabiam disso? Então vamos cantar 
assim: 
“Formiguinha corta a folha e carrega... quando uma deixa a 
outra pega... A formiguinha corta a folha e carrega... quando 
uma deixa a outra pega... Oh, que mistério glorioso, a 
formiguinha ensinando o preguiçoso... Deus não quer 
preguiçoso em sua obra... Deus não quer preguiçoso em sua 
obra... porque senão o vento sopra... porque senão o vento 
sopra”. Amém? 
Deus não quer o preguiçoso! 
“Deus não quer preguiçoso em sua obra... porque senão o 
vento sopra... porque senão o vento sopra”. Amém? De 
novo? 
“Formiguinha corta a folha e carrega... quando uma deixa a 
outra pega... A formiguinha corta a folha e carrega... quando 
uma deixa a outra pega... Oh, que mistério glorioso, a 
formiguinha ensinando o preguiçoso... Deus não quer 
preguiçoso em sua obra... Deus não quer preguiçoso em sua 
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obra... porque senão o vento sopra... porque senão o vento 
sopra”. Amém. 
Esta aqui ó...é a casa de Deus, na casa de Deus nós temos 
que ser valentes, mesmo com a casa caindo se nós estamos 
com Deus vai tudo vem. Amém? 
Ó, a tia vai fazer aquela pergunta e vocês já sabem 
responder né? Que livro é esse? 
Criança: “Essa é a Bíblia a palavra de Deus vejam os 
ensinamentos seus”. 
“Em ti, Senhor...me refugio”...Paulo61, versículo 1. 
Nós vamos ouvir a historinha. Quem sabe o que é viúva? Por 
que Deus fala que a mulher ficou viúva? 

 
 
As aulas reproduzem que a igreja é local de buscar soluções para toda 

espécie de problemas que as crianças tenham ou que possam vir a ter. 
Também a ideia de que todos que ali estão são uma família e devem 
permanecer unidos para continuarem a obedecerem as leis divinas. 

 

A EDUCAÇÃO ASSEMBLEIANA NA ESFERA DOMÉSTICA 

A educação pentecostal não se restringe apenas ao espaço do templo, 
muito menos aos domingos de manhã quando acontece a escola dominical 
que tem sua pertinência. Ela acontece com muito vigor no espaço doméstico. 
O que é reproduzido nos cultos e na escola dominical deve ter continuidade no 
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lar de cada membro. O modo de viver de cada assembleiano deve ser um 
testemunho vivo da denominação religiosa. 

Como é possível visualizar na figura de localização das Assembleias de 
Deus, as Congregações estão nos bairros periféricos: 
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Pesquisadora: Flávia Silva Cruz Brunner 

Fonte: Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Ministério do Belém (Sede) 
Org. Rose Maria do Nascimento 
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E nestes bairros há grande domínio dos “Círculos de Oração”, onde 
somente mulheres, em geral casadas ou mais velhas, participam. Os Círculos 
de Oração são reuniões realizadas pela manhã, as senhoras cantam, ensaiam e 
oram. 

Na Sede estas reuniões ocorrem às quartas-feiras pela manhã, portanto, 
sem a presença de crianças (filhos ou netos). Já na periferia, muitas vezes a 
mãe não tem com quem deixar o filho/neto e o leva à reunião. A criança 
começa a observar o ritual e a imitá-lo com amiguinhos ou mesmo sozinha 
(segundo o depoimento de mães). 

A reprodução do comportamento é automática nos lares assembleianos, 
principalmente em locais periféricos ou com problemas sociais, como exclusão 
social e violência urbana. Verifiquei, através das entrevistas, que a religião 
acaba sendo utilizada como alicerces de formação de caráter e personalidade, 
contornando valores morais e éticos para afastar os filhos do mundo do crime 
ou violência. 

A pedagogia assembleiana é passada de geração em geração. As mães e 
os pais realizam o culto doméstico com os pequenos e leem a Bíblia para as 
crianças como um livro de literatura infantil, as aventuras deixam os pequenos 
fascinados e as orações ajudam a construir uma boa autoestima. 

Além do ensino religioso, os pais acabam por reforçar valores como: 
honestidade, esforço, solidariedade, altruísmo dentre outros. A relevância do 
ensino laico tem ganhado espaço, visto que o assembleiano deve ser, no 
mínimo alfabetizado para poder fazer a leitura da Bíblia e das revistas da 
Escola Dominical, e também para o trabalho de evangelização. 

Um depoimento de duas gerações de mulheres assembleianas: 
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F.: 2 de dezembro de 2002, 14:30h. 
Qual é o seu nome? 
Resposta: M. C. M.. 
F.: Qual sua idade? 
M. C.: 53 anos. 
F.: Você é casada há quanto tempo? 
M.C.: 26 anos. 
F.: Tem filhos? 
M. C.: Três filhos. 
F.: São meninos, meninas? 
M. C.: Dois meninos e uma menina 
F.: Eu gostaria de saber quando a senhora conheceu a igreja 
Assembléia de Deus e porque a senhora escolheu essa 
religião e não outra? 
M. C.: Eu conheci no ano de 68, eu fui para a igreja. Eu já 
tinha tios que eram da Assembléia. 
F.: Lá em São Paulo? 
M. C.: Não, no Norte, porque eu sou do Norte. Só que... eles 
eram da Assembléia, só que eu nunca tinha ido na igreja, 
né? Depois que eu vim para São Paulo, então, eu fui morar 
na casa de uns parentes e eles eram da Assembléia, aí eu 
comecei ir para a Assembléia em 68, eu era solteira, né? E, 
eu tinha 18 anos, comecei, freqüentei, depois me batizei, 
né? Aí, depois fiquei na Assembléia até hoje.  
E quando eu me casei meu marido era afastado da igreja, 
né? E, eu naquele tempo também tava afastada da igreja, 
mas depois que eu casei aí eu voltei, ele não voltou, mas eu 
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voltei pra igreja, fiquei firme, tive meus filhos, comecei a 
levar eles desde pequenininhos na igreja. 
F.: Eles foram apresentados na igreja? 
M.C.: Foram, eles foram apresentados na igreja. Aí eu 
comecei a levar, cresceram no temor de Deus. 
Freqüentaram a Escola Dominical desde pequenininhos. 
F.: E foi difícil? Tinha que insistir muito para eles irem na 
igreja ou não? Chegava domingo eles iam? 
M. C.: Assim né, a escolinha era a tarde, aí depois do almoço 
eu não ia na escolinha, mas a minha colega, Eugênia, ela 
levava, né? Que ela dava escolinha para as crianças. Aí eu 
trocava eles e mandava com ela, que ela era a professora. E 
a noite eu levava no culto também. 
Flávia: Isso toda semana? 
M.C.: Toda semana. Até hoje, graça à Deus, hoje o meu 
esposo veio para a igreja, porque lá em São Paulo ele não 
tava indo, ele veio firmar aqui em Prudente, aí ele começou 
a ir para a igreja também e graças à Deus todo mundo ta 
firme. 
Flávia: Os três filhos continuam freqüentando a igreja? 
M. C.: Continuam. 
(corte) 
 
F.: Qual é o seu nome? 
Resposta: P.C. M. (?). Tenho 22 anos. 
F.: Você é solteira, casada? 
P.: Casada há um ano. 
F.: E o seu marido também é da Assembléia? 
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P.: Também. 
F.: Ele foi educado que nem você desde pequeno na igreja? 
P.: Desde pequeno. 
F.: Eu gostaria de saber como foi o papel da escolinha 
dominical para você aprender a importância de Deus, a 
importância da igreja na sua vida? 
P.: Foi muito importante, né? Porque eu desde 
pequenininha freqüento a igreja evangélica, e já fui 
aprendendo desde pequenininha o que é certo, o que é 
errado, o caminho melhor a seguir, conhecer a Jesus, tudo 
certinho. Tudo o que eu aprendi serviu hoje pra muita coisa 
na minha vida, né? 
F.: Uma outra coisa, uma pergunta muito importante, é se 
você consegue perceber a diferença do seu comportamento, 
que foi educada dentro da igreja Assembléia, do 
comportamento de outras pessoas, assim, que trabalham 
com você, que já estudou com você, se tem diferença? 
P.: Tem. Porque, assim, você que é criado desde criança é 
bem mais estruturado do que uma pessoa que não tem os 
mesmos princípios, que não é criado dentro de uma religião 
correta. Você percebe as maneiras, as palavras que essas 
pessoas falam. 
F.: O comportamento no dia a dia, valor de honestidade, de 
não quere o mal dos outros, você consegue perceber se tem 
diferença? 
P.: Tem. A gente percebe, não tem tanta honestidade, não 
tem aquele amor ao próximo que a gente, a sinceridade e a 
humildade também, né? 
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F.: Você casou há pouco tempo, logo você vai ter seus filhos, 
como você pensa em ensinar a religião para eles? Você 
pensa que a sua religião vai ser boa para o crescimento 
deles? E como você pretende fazer? 
P.: Eu pretendo criar da mesma maneira que eu fui educada, 
né? Desde criança participando da Escola Dominical, 
participando dos cultos. A minha mãe fazia culto domestico 
também em casa com a gente também, sempre ensinava o 
culto do lar. E, eu vou fazer da mesma maneira. 
F.: Obrigada!”. 
 

 
Os depoimentos destas duas gerações de assemleianas são prova de que 

o objetivo das mães de família é o de que seus familiares recebam a educação 
pentecostal e vivam segundo estes princípios para uma vida de paz na Terra 
para terem como recompensa uma vida eterna nos “Céus”. 

Uma tradição das Assembleias de Deus e marca registrada, é a existência 
da “Banda”, no Templo Sede, há um grande espaço reservado a ela. A 
educação musical é estimulada fortemente, com o intuito de louvor. Portanto, 
a alfabetização musical é grandemente valorizada. Mesmo nas congregações 
da periferia, as crianças e adolescentes são estimulados a tocarem 
instrumentos musicais e assim participarem do louvor, cantando ou tocando. É 
feita a integração de gerações nos cultos aos domingos à noite ou às terças-
feiras, onde desde crianças pequenas aos idosos têm seu espaço à frente da 
congregação para cantarem ou tocarem. 

Nas conversas com os membros da Assembleia de Deus, durante a 
pesquisa observei que o assembleiano e sua família estão sim, fazendo parte 
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deste mundo, trabalham, estudam, procuram o bem estar de suas famílias, são 
aconselhados pela liderança da igreja a escolherem o que entre os valores 
seculares (consumismo, ganância...) e os valores que chamam de ‘eternos’ 
(vida eterna, entrega da vida à denominação). Atualmente todos possuem TV, 
Computador (uma parcela pequena ainda) e acessam a Internet e procuram 
volta-lo para pesquisas bíblicas e religiosas.  

Os membros das Assembleias de Deus dedicam muitas horas da semana 
à igreja, indo aos cultos realizados 3 vezes por semana (domingo) e 
dependendo da congregação outros 2 dias, aos Círculos de Oração, ensaios, 
vigílias e reuniões diversas para as atividades da Igreja. Percebi uma maior 
frequência dos membros das camadas mais humildes, estes acabam indo mais 
vezes à igreja. 

São realizados Congressos, de médio e grande porte, onde várias 
congregações se encontram e trocam experiências. Os batismos são 
grandiosos e ocorrem a cada 60 dias no Templo Sede pela manhã, sempre que 
há batismo coincide com a Santa Ceia. 

A congregação das Assembleias de Deus do Ministério do Belém em 
Presidente Prudente, mantém missionários em outros países: Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia e na Ásia e Japão. São pastores que 
saíram de Prudente e são mantidos, com ajuda financeira dos membros da 
igreja, com a família para evangelizar. 

Um fato interessante, é que na Harpa Cristã (o livro de hinos das 
Assembleia de Deus) é possível encontrar o Hino Nacional Brasileiro, Meu 
Brasil, Oração pela Pátria, Hino à Bandeira Nacional, Hino da Independência e 
Hino da Proclamação da República do Brasil, além dos hinos voltados á 
adoração. Em toda festividade, como a do 44º Congresso Geral do Círculo de 
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Oração, realizada em setembro de 2003, a bandeira nacional é hasteada à 
frente da nave da igreja e o Hino Nacional Brasileiro é cantado por toda a 
congregação. 
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Poema Iludido 
 

Tulio Barbosa 
 
 
O mito de Tântalo não é um mito 
Eu vi um mito e não era Tântalo. 
De tantos os mitos os mínimos avançaram. 
O mito dos mitos é o mito que mente 
Eu vi um mito e ele tentou ser sincero 
Eu nunca vi uma pedra no escuro 
E ela movimentada me viu 
Dilacerou a carne do corpo pouco 
Da hora do corpo morto 
Do sino do toco rouco. 
Eu vi um louco de carne 
E a pedra atirada pairou no ar 
Eu vi a multidão com pedras 
E o louco coberto de medo 
Talvez fossem poucas pedras 
Para muitas almas. 
Eu vi um homem de pedra 
Ele pensava que pensava 
Até um ponto em que pensou 
Eu vi apenas o louco 
Tão rouco por pedir pedra 
E deram-lhe pão 
Eu vi pendurarem a placa em  Auschwitz 
Eu vi como o trabalho liberta os tiranos... 
Os tiranos devoram carnes de seus próprios filhos 
As carnes devoram os tiranos de seus próprios filhos. 
Enquanto isso... Estudam poesias os carrascos 
E dormem de véspera os defuntos. 
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